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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". Het Bestuur is samengesteld als volgt: 
Jan Springer, Voorzitter ; 
E d . Damen , Vice-voorzitter; 
F . - J . Bremmer H z n . , i8 t e-Secretaris; 
Henri Evers, 2( l l-Secretaris; 
J . A . van der Sluys Veer, Penningmeester; 
E d . Cuypers, Bibliothecaris-Archivaris. 
2°. 'i ot Secretaris der Commissie, belast met het 

beheer van het Genootschapslokaal, is benoemd de heer 
H . G . Jansen. 

3°. Stukken, de Administratie van het Genootschap 
betreffende, moeten gezonden worden aan den i 8 t e -
Secretaris , den heer F . J . Bremmer H z n . , wonende 
Reguliersgracht 74, Amsterdam. 

4° . De 874s'e Vergadering zal gehouden worden 
den 5' l e» Januari a. s., des avonds te 8 uren, in het 
American Hotel, Leidscheplein alhier. 

De agenda voor die Vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Mededeeling van het rapport der Commissie van 

beoordeeling der serie prijsvragen 1885—1886; 
c. Bijdrage van den heer Jan Springer; 
d. Kunstbeschouwing, te geven door den heer Th . 

G. Strengers; 
e. Boekverdeeling; 
f. Ballotage van den heer E . Cramer, voorgesteld 

door de heeren J . A . Rooseboom en Th . G . Strengers. 
5°. Als buitenleden zijn toegetreden de heeren Chr. 

H . Holgen, te Vreeswijk, e n H . J . Ganderheyden, D i 
recteur der Ambachtsschool te Middelburg. 

Namens het Bestuur: 
de Iste-Secretaris, 

F . J . Bremmer Hzn. 

( A . e t A . ) E E N B E Z O E K A A N D E V E N T E R . 
Onder de voor den architect merkwaardige plaatsen 

van Nederland bekleedt Deventer eene voorname plaats. 
Zelfs al komt men er, zooals wij, op een somberen 
winterdag en al moet men er, daar de straatreinigings
dienst nog pas in het eerste stadium zijner ontwikkeling 
schijnt te verkeeren, tot aan de enkels door de smel
tende sneeuw waden, men ziet er zooveel belangrijks, 
dat men koude en ongemak vergeet. 

In de eerste plaats trok de groote of St.-I.ebuinuskerk 
onze aandacht. Zij werd reeds in de elfde eeuw door 
den Utrechtschcn bisschop Bernulphus gesticht, doch 
later vergroot. Men kan nog thans de oorspronkelijke 
kerk van Bernulphus duidelijk herkennen. Zij bestond 
uit een koor, met een halven zeshoek gesloten, waar
onder een crypta, een schip en een kruisschip. De 
crypta is nog zeer goed bewaard en heeft zuilen met 
teerling-kapiteeleg en rijkversierde schachten , bij welke 
versiering, naar Romaansch gebruik, de schroeflijn 
een hoofdrol speelt. In de muren van het Romaansche 
koor zijn, waarschijnlijk toen de kerk in de i3 J eeeu\v 
vergroot werd , openingen gemaakt, die met een spits
boog zonder profiel zijn afgedekt. Ook bij de muren 
van het Romaansche schip is men op dezelfde wijze 
te werk gegaan. 

Zeer eigenaardig zijn de Romaansche muurzuilen, 
met eenvoudige bladkapiteelen en basementen met vier
kante plinten en hoekbladen daarop. Later in de mid
deleeuwen is de kerk andermaal veranderd, zoodat zij 
zich thans vertoont als een gebouw met drie even hooge 
en even breede schepen. Het middenschip is nog het 
oude Romaansche schip; de zijschepen hebben eene 
breedte, overeenkomende met de lengte van het voor
malige kruisschip. 

De stijl van deze zijschepen en van den kooromgang, 
die als plattegrond zes zijden van den twaalfhoek ver
toont, wijst op den aanvang der vijftiende eeuw. Ook 
de gewelven en het benedendeel van den toren zijn in 
dien tijd gemaakt. Het bovendeel van den toren is 
uit de I7 d 6 eeuw. Eigenaardig is het, dat oorspron
kelijk het voornemen schijnt geweest te zijn, twee 
torens te maken; men heeft echter alleen den zuidelij
ken uitgevoerd , terwijl ter plaatse van den noordelijken 
een afzonderlijke kerk, de Lieve-Vrouwekerk, gebouwd 
is, die thans op niet zeer fraaie wijs tot andere doel
einden is ingericht. 

Merkwaardige kcrkmeubelen bevat de Lebuinuskerk 
niet; het meubilair schijnt meest uit den aanvang dezer 
eeuw afkomstig en is voor een groot deel porselein-
wit geverfd. In de crypta en in het koor ziet men 
eenige overblijfselen van vijftiende-eeuwsche muurschil
deringen. Het uitwendige van het gebouw heeft een 
restauratie-proces ondergaan. 

Bij de groote kerk vindt men verscheiden 
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dige 1 "e-ccuwsche gevels, die, hoewel tot een betrek
kelijk late periode behoorende , toch zeer smaakvol van 
compositie en uitvoering zijn. Wat de negentiende-
eeuwsche kunst op het Kerkplein heeft voortgebracht, 
steekt bij het werk van voorheen zeer ongunstig af. 

Een zeer interessante gevel, met het jaartal 1676, is 
aan de noordzijde van de kerk te vinden. Ook een 
paar gevels in de Nieuwstraat trokken onze aandacht. 
N u - 395, waar de oprechte Deventerkoek verkocht 
wordt, is een fraai staaltje van 17e-eeu\vsche architec
tuur; n". 435 is een van de weinige gevels uit den 
Gothischcn tijd, in ons land nog aanwezig. Zeereigen-
aardig zijn ook de uit enkel baksteen kunstvol gemet
selde geveltjes aan het Noordenbergschild, wier ankers, 
als cijfers gevormd, het jaar der stichting, meest uit 
den aanvang der 17e eeuw, vermelden. Fraai gesmee-
de ankers ziet men te Deventer bij menigte; ook zelfs 
gevels, die door latere geslachten tot onherkenbaar-
wordens-toe verminkt zijn, hebben deze sieraden be
waard. 

De Broederenkerk, die thans door de Katholieken 
gebruikt wordt, is een eenvoudig baksteenbouwwerk 
uit de 15 , l c eeuw. Zij heeft twee schepen en een 
veelhoekig koor. Ook deze kerk is gerestaureerd ge
worden, maar het komt mis voor, dat de harde poly
chromie en de nog harder gekleurde vensters, die thans 
in vele Katholieke kerken worden aangebracht en die 
ook hier niet ontbreken , van weinig kunstgevoel blijk-
geven. 

Nabij de Broederenkerk zagen wij een modernen ge
vel, die met zijn quasi-Komaansche vormen een vrij 
vreemd effect opleverde. Goede gevels vonden wij 
nog in de Korte-Bisschopstraat: n". 1736, eenigszins 
verminkt, uit de 17''' eeuw, en 11". 1726, een eigen
aardig voorbeeld van den rustick-stijl, die in liet laatst 
van de l6 J* eeuw ook in Duitschland zoo vaak toe
gepast werd. 

Zeer interessante gevels vindt men ook aan den Brink. 
Bij een daarvan, die omstreeks 1580 gebouwd is, 
trekken de rijke beeldversiering en de aan Vredeman de 
Wies herinnerende ornementiek de aandacht; de daarte
genover gelegen gevel is die van het kantoor der Re
gistratie, welke zeer smaakvolle 17lle-eeuwsche vormen 
te zien geeft. 

Het waaggebouw met zijn deels I 5'1 -eeuwsche , deels 
i7i1.ccuw.sche architectuur, dat onzen lezers uit afbeel
dingen bekend zal zijn, en dat door zijn monumentale 
trap en schilderachtige torentjes een zeer fraai effect 
maakt, is onlangs gerestaureerd. Daarachter ziet men 
een zeer goed geconserveerd huis uit het laatst der 
l 6 l e eeuw, waar men weer de eigenaardige toepassing 
van liet rttstiekwerk opmerkt. 

Ook in de Menstraat merkten wij merkwaardige ge
vels op; 11'. 2628 draagt het jaartal 1631 en is zeer 
goed geconserveerd; n". 2647 draagt het jaartal 1649 
en is op de wijze der Hollandsche gevels uit dien tijd 
gebouwd. 

Ten slotte bezochten wij de Bergkerk, eertijds aan 
den H . Nikolaas toegewijd. Zij ligt op een hoogte, 
vanwaar zij haar naam heeft, en werd in 1198 door 
bisschop Diederik van der Are gesticht. Van het 
oorspronkelijk gebouw zijn alleen nog de zuilen en 
de daarboven geplaatste muren over. De kapiteelen 
dezer zuilen zijn zeer eenvoudig; de rondbogen ver-
toonen geen profiel en zijn in de koorsluiting, die den 
halvcn zeshoek tot grondvorm heeft, door spitsbogen 
vervangen. De beide westelijke torens zijn waar
schijnlijk uit het begin der 12' eeuw en hebben nog 
zuiver Romaansche details. 

De kerk is in 1463 verbouwd, en toen zijn de zij
schepen en de kooromgang, die zeven zijden van den 

veertienhoek als plattegrond heeft , gebouwd. Ook 
zijn toen, op de Romaansche muurztiiltjes, de gewel
ven aangebracht. Behalve een aantal goede grafzerken 
bevat de kerk een zeer fraai en predikstoel (omstreeks 
1550), in eikenhout gesneden, doch thans door een 
dikke laag porseleinwit bedekt. De stijl herinnert aan 
dien van de predikstoelen tc Delft, 's-Hage, Knkhui-
zen, enz. 

De hooge ligging van het koor der kerk wettigt 
het vermoeden, dat ook hier een crypta aanwezig is. 
De ingang was echter niet te vinden. Misschien is 
zij wel met grond opgevuld. Een kostershuis wordt 
aan de zuidzijde der kerk gebouwd Men streeft er 
blijkbaar naar, het uitwendige van dit nieuwe aanbouw
sel eenigszins met het monument zelve in overeenstem
ming te brengen. 

Van de moderne architectuur te Deventer valt niet 
veel goeds te zeggen. Zoowel quasi-Hellccnsche als 
quasi-Romaansche gebouwen zijn door de negentiende-
eeuwsche architecten daar gesticht, doch geen dezer 
kan ook maar aan de meest bescheiden esthetische 
eischen voldoen. Toch schijnt er sinds kort een 
betere geest in de Deventer architectuur vaardig te 
worden. Nabij het station (een verschrikkelijk staaltje 
van waterstaatsstijl) zagen wij althans eenige gevels, 
die van zuiverder smaak getuigen; ook de offkiëele 
stijl heeft zich daar bij den bouw der Normaalschool 
doen gelden. Vermelding verdient nog een, waar
schijnlijk pas voltooide, overdekte markt, die goed 
gedetailleerd is en waarin men de hand van een kwee-
keling der Delftschc school herkent. Mocht men nu 
nog een open oog krijgen voor de Deventer architec
tuur van voorheen, en haar schoone vormen ook voor 
moderne composities gaan verwerken! 

Na deze inleiding komen wij tot de prijsvraag voor 
het nieuwe Soc i ë t e i t sgebouw, dat bestemd is aan de 
overzijde van den IJsel, westwaarts van de stad , te 
verrijzen, en waardoor het aantal van Deventer's mo
numenten met é é n , zoo wij hopen, vermeerderd zal 
worden. 

De tentoonstelling der ontwerpen vond plaats in het 
zeer ruime maar weinig fraaie gebouw, waarin de 
Sociëteit „de Hereeniging" thans gevestigd is. Bij een 
vluchtig overzicht der teekeningen , die in een boven
zaal zeer goed geëtaleerd zijn, moesten wij tot ons 
leedwezen opmerken, dat het gemiddeld gehalte van 
het ingezondene veel lager was, dan bij vorige gele
genheden , o. a. verleden jaar bij de Sociëteits-prijsvraag 
te Kampen. Waarschijnlijk heeft de samenstelling der 
Jury, waarin slechts één technicus zitting had en die 
overigens uit leeken bestond, vele bekwame ontwer
pers , die anders niet op het appel ontbreken, van 
medewerking afgeschrikt. 

Van de drie-en-zestig ontwerpen zijn er ruim veer
tig, die verre beneden het peil der middelmatigheid 
blijven en die blijkbaar het werk zijn van nog zeer 
ongeoefende handen. A l de tekortkomingen dezer veer
tig ontwerpen op te sommen is een taak, waartoe wij 
ons niet geroepen voelen. Kwam ons dikwerf een 
glimlach op de lippen bij het aanschouwen der mon
struositeiten , door vele ontwerpers opgedischt, het 
stemde ons toch treurig te moeten zien hoeveel on
bekwaamheid er nog bij zoovelen, die zich architect 
noemen , gevonden wordt; want hoewel men hier en 
daar werk van beginners ziet, is er maar al te veel 
werk onder deze veertig, dat blijkbaar ernstig bedoeld is. 

Laten wij echter deze ontwerpen rusten en bespre
ken wij met een enkel woord de overige. Vooraf dient 
gezegd , dat het beschikbaar bedrag door verreweg de 
meeste ontwerpers niet in het oog is gehouden, zoo
dat het verwezenlijken hunner gedachten niet zonder 
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extra-kosten zal kunnen geschieden, tenzij men be
zuinigingen wil toestaan. 

Herinneren wij nog dat verlangd werden de volgende 
lokalen : 

i e Een zaal ter oppervlakte van pl. m. 700 M'met 
orkest van pl. m. 100 M' J en gaanderijen. 

2e Ten minste één stemkamer. 
3C Buffet, groot pl. m. 100 M - , met directe toegan

gen tot zaal en tuin. 
4" Keuken, bier-, wijn- en provisiekelders ter geza

menlijke oppervlakte van pl. m. 150 M - . 
5e Woning voor den kastelein, bevattende, 2 a 3 

kamers met keuken. 
6C 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 - . 

7 Vestibule aan de zijde der zomerkade. 
De prijsvraag beoogde het ontwerpen van een ge

bouw op de minst kostbare wijze, geschikt voor het 
geven van concerten in den zomer. Voor de samen
stelling van het gebouw kon gebruik gemaakt worden 
van scheerwanden; de kapconstructie kon zichtbaar 
blijven. Het gebouw moest zoo mogelijk met het front 
midden voor den straatweg naar Deventer geplaatst 
worden aan de zuidzijde van het terrein. 

Vakwerkbouw, in den geest van Raschdorff's pro
jecten, was dan ook door de meeste ontwerpers ge
kozen en een zekere soberheid in de ornementatie in 
acht genomen. Een rapport van beoordeeling was niet 
in de zaal aanwezig. 

Bespreken wij thans enkele ontwerpen. 
Deventria. 
Dit ontwerp, vervaardigd door den heer J . Verheul 

te Rotterdam , heeft den eersten prijs verkregen. De 
zaal is genoegzaam kwadratisch van vorm , wat o. i. 
geen aanbeveling verdient; ook de vierkante vorm van 
de orkestnis achten wij niet slechts uit een acoustiek 
oogpunt bedenkelijk maar zij is tevens oorzaak, dat 
aan verscheidene toehoorders het gezicht op het orkest 
benomen wordt, wat o. a. bij uitvoeringen met koor 
hinderlijk zal blijken. 

De stemkamer, die verlangd werd, is aanwezig, ja , 
zelfs heeft de ontwerper vrijheid gevonden nog een 
directiekamer aan te brengen. De toegang naar de 
gaanderijen geschiedt langs één smalle trap , die bepaald 
onvoldoende is en daarenboven nog in de vestibule, 
die toegang tot de groote zaal geeft, uitkomt. Deze 
trap zou bij brand tot ernstige onheilen aanleiding geven. 

De privaten zijn, onmiddellijk naast de vestibule en aan 
een der voornaamste gevels , niet gelukkig geplaatst. 
Ook de plaatsing van de buffetkamer, die onder de 
veranda uitkomt en waardoor dus de bediening steeds 
te midden van de daar vertoevende bezoekers moet 
geschieden, kan niet goedgekeurd worden. 

Zijn er dus tegen den plattegrond bedenkingen in 
te brengen, de gevels, in bescheiden modern-Duitschen 
vakwerkstijl ontworpen, zijn goed behandeld, en in 
neutraaltint aangewasschen. Vooral de wijze, waarop 
de veranda behandeld is, verdient lof. Wij vermoeden 
dan ook, dat dit ontwerp meer door zijn esthetische 
verdiensten dan om zijn practische bruikbaarheid den 
eerepalm heeft weggedragen. 

Carco. 
De heeren Wegerif en Huurman te Groningen zijn 

vervaardigers van dit, met den tweeden prijs bekroond, 
ontwerp. De plattegrondverdeeling herinnert aan die van 
den voormalige Parkzaal te Amsterdam. Ook hier is 
de vestibule aan de zijde van het orkest geplaatst, 
zoodat de bezoekers ter wederzijden van de orkestnis 
de zaal binnentreden. Het orkest is goed van vorm, de 
beide vestibules daarnaast vielen minder gelukkig uit. 

De ligging van de buffetkanier is goed en voor de noo-
dige ruime trappen naar de gaanderij is zorggedragen. 
Wij gelooven, dat in de practijk de plaatsing van 
het orkest niet goed zal blijken; overigens heeft het 
plan onmiskenbare verdiensten. De gevels zijn echter 
niet zeer gelukkig, zoodat het vermoeden voor de hand 
ligt, dat de planverdeeling bij de bekroning den door
slag gaf. De gevel op 1 : 100 ontbreekt, ofschoon 
hij gevraagd werd. 

Luclor. 

Onder dit motto zijn door de ontwerpers van het 
met den tweeden prijs bekroonde project een tweetal 
varianten ingezonden, waarbij de zaal een kruisvorm 
heeft, wat tot vrij orgincele oplossingen aanleiding 
gaf. Practisch is echter die kruisvorm niet; men 
krijgt daardoor natuurlijk donkere hoekjes, die ook 
deze ontwerpers niet wisten te vermijden. De gevels 
hebben geen bijzondere verdienste. 

Tot studie. 
De plattegrond van dit ontwerp vertoont dezelfde 

hoofdgedachte als bij Deventria, doch hier zijn som
mige fouten, bij het bekroonde ontwerp aanwezig, ver
meden. Vorm van zaal en orkest zijn beter, ook zijn 
de galerijen door vier trappen toegankelijk. Twee de
zer trappen komen echter weer, evenals bij n°. t, in 
de vestibule uit, wat tot gedrang aanleiding geven zal, 
en waardoor de vestibule zelve zeer smal is ge
worden. De gevels zijn eenvoudig in vakwerkbouw 
behandeld, en niet slecht doch wat droog getcekend. 

Apollo. 
De zaal is hier langwerpig, het orkest goed van 

vorm, de inrichting van de kasteleinswoning niet ge
lukkig , daar, hoewel het gebouw geheel vrij staat, 
sommige lokalen slechts bovenlicht hebben. De toe-

i gang tot de galerij is onvoldoende. De gevels maken 
j geen pretentie; zij zijn in vakwerk behandeld en een 
I ervan is niet zonder talent op calqueerpapier geteekend. 
I Carolus. 

Heeft een verdienstelijk, symmetrisch ontworpen 
1 plan, waarbij met de eischen der practijk op voldoen-
I de wijze rekening gehouden is. De gevels en door-
j sneden zijn met vaste hand in potlood ten papiere ge-
i bracht. Wij hebben allen lof voor de wijze van tee-
: kenen, doch betreuren het, dat de teekenstift niet door 
; een meer gekuischten smaak geleid werd. De spichtige, 

docllooze torentjes, de vreemde scgmentvormlge ra-
] men, om van het overige maar te zwijgen, zijn alles 
i behalve fraai. Het scheen ons, of de ontwerper der 

elfde kerk te Amsterdam hieraan het werk geweest was. 
Merlatti. 
Wij hopen, dat de inzender van dit ontwerp door 

zijn motto niet heeft willen te kennen geven, welk 
een hongerlijder hij is. Zijn plan heeft weinig ver
dienste: er ontbreekt een hoofdgedachte in. Wij ver
melden dit ontwerp dan ook slechts, omdat de gevels 
niet onaardig in kleuren behandeld zijn, al kunnen wij 
nu juist niet zeggen, dat het van fijnen smaak getuigt, 
den hoofdgevel tusschen een detail op groote schaal 
van een der spanten te plaatsen. 

Hereeniging. 
Heeft een zeer ondoordacht plan, en daar er geen 

situatie aanwezig is, begrijpt men niet hoe het gebouw 
geplaatst is. Daar trappen naar de galerij geheel ont
breken, is het ons een raadsel, hoe de bezoekers die 
bereiken zullen. De gevels, in baksteen van ver
schillende kleur gedacht, zijn erg schreeuwend behan
deld. Het beste is nog het omgevend landschap, dat 
waarschijnlijk door een andere hand gedaan is. 

B. E. 
De lauweren, door den prijswinner. voor de Kamper

sociëteit behaald, hebben dezen ontwerper geen rust 
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gegund. Hij heeft getracht diens teekenmanier na te 
volgen en is daarin niet ongelukkig geslaagd. Waarom 
geeft hij echter niet liever zichzelf? Het plan is niet 
gelukkig, daar de lokalen niet goed geplaatst zijn, en 
o. a. de buffetkamer het hoofdfront vormt. Pij eenig 
nadenken was dit gebrek te vermijden geweest. De 
gevels zijn niet onaardig in vakwerk ontworpen. 

Harp. 
Men mist in het plan hoofdgedachte. Een aaneen

schakeling van vierkanten van een zeker oppervlak is 
nog geen plattegrond, die aan de eischen der kunst 
voldoet. De voornaamste gevel is niet slecht; mis
schien is het ornement wat al te weelderig en te duur 
met het oog op de beschikbare som. 

Acoustique. 
Ook hier is het genlis van eene hoofdgedachte in 

het plan maar al te zeer voelbaar. De galerijen zijn 
te smal en niet voldoende toegankelijk. De stijl van 
het uitwendige, die aan de manier van den prijswinner 
van de Groningsche J/«/«rt-/7Vfa-prijsvraag herinnert, 
kan niet bijster geslaagd genoemd worden. De torens 
zijn kostbaar, doelloos en niet fraai. 

Marie. 
Onmiddellijk herkent men in deze zeer geniale teeke-

ningen de vaardige hand van hem, die indertijd bij 
de Kamper prijsvraag bekroond werd. De virtuositeit 
is hier tot haar hoogste punt opgevoerd; de ontwerper 
zij daarom voorzichtig en trachte bij zijn later werk 
liever naar een goeden plattegrond en behoorlijke 
studie van détai l , dan dat hij zijn werk zou bederven 
door het al te mooi te willen maken. Zelfbedwang 
is voor hem thans een eerste vereischte. 

De teckehingen zijn boven onzen lof verheven; vooral 
de beide perspectieven in potlood zijn bewonderens
waardig. De schetsachtige, frissche waschmanier, waar
van deze ontwerper het geheim bezit, is bij de andere 
teekeningen toegepast. Jammer, dat het plan te ver
brokkeld en daardoor wat onpractisch is. 

Ricliard Wagner. 
De plaatsing van het orkest boven het buffet is niet 

gewenscht. Het plan is overigens eenvoudig en de
gelijk. De gevels zijn sober en niet zonder verdienste 
in Ö.-I . inkt gewasschen. 

Vermelden wij nu nog Salvo meliore, ljssel, Arbeid 
adelt en ui Jupiter quidem omnibus, van welke de 
teekening meer verdienste bezit dan de distributie, 
dan hebben wij het voornaamste, dat aanwezig is, be
handeld. 

Wij moeten echter opmerken, dat de volgorde, 
waarin wij de ontwerpen bespraken , niet is een rang
orde , maar ons door de plaatsing der ontwerpen is 
voorgeschreven. 

Moge ook de Deventer Sociëte i t uitgevoerd worden. 

J U S T U S D I R K S . 

Onder de vele verdienstelijke waterbouwkundigen, 
waarop Nederland roem mag dragen, behoorde ook de 
man, wiens naam aan het hoofd dezer regelen staat, 
en wiens overlijden op 26 December met diep leedwe
zen vernomen werd. 

Dirks werd geboren den I2itn Januari 1825 te Ber-
gen-op-Zoom, en had alzoo den leeftijd van nagenoeg 
twee-en-zestig jaren bereikt. In 1841 werd hij als 
cadet voor den Waterstaat aan de Koninklijke Militaire 
Academie te Breda geplaatst, om, na volbrachte studiën, 
in 1845 tot adspirant-ingenieur bij den Waterstaat be
noemd te worden. Zijn promotie tot ingenieur 2 d e 

klasse volgde in 1849 en in i860 zag hij zich tot in
genieur der i s t e klasse benoemd. 

Daar hij zich in den Staatsdienst als een bijzonder 
bekwaam waterbouwkundige had doen kennen, liet men 
het oog op hem vallen, toen het gold den man te be
noemen, die de grootsche onderneming van het kanaal, 
dat Amsterdam met de zee moest verbinden, zou leiden. 

Bij Koninklijk besluit van 9 December 1864, No. 40, 
verkreeg Dirks een onbepaald verlof, om zich geheel 
aan de werkzaamheden van het Noordzeekanaal te 
kunnen wijden. Hoe goed hij zich van zijn taak kweet 
is te zeer bekend, dan dat wij hierover nog zouden 
behoeven uit te weiden , en toen dan ook op I November ' 
1876 het kanaal voor de scheepvaart geopend werd, 
ontbrak het hem niet aan eerbewijzen, en werd hij tot 
ridder van den Nederlandschen Leeuw benoemd. 

Niet slechts in zijn vaderland werden zijn verdien
sten erkend, ook over de grenzen verbreidde zich zijn 
roem, en Ferdinand de Lesseps, de man die het Suez-
kanaal tot stand bracht, won herhaalde malen zijn ad
viezen in. 

Tijdens zijn werkzaamheid aan het Noordzeekanaal 
werd Dirks in 1868 tot hoofdingenieur van den W a 
terstaat 2e klasse, in 1874 tot hoofdingenieur ie klasse 
benoemd. 

Toen de werkzaamheden aan het Noordzeekanaal ten 
einde liepen, zocht Dirks zich een ander arbeidsveld 
en vond dit aanvankelijk in Spanje, waar hem in 1878 
het maken van een project tot droogmaking van het 
meer van Lebrya en een onderzoek naar den water
staatkundigen toestand van een gedeelte der Guadal
quivir werd opgedragen. Hij bepaalde zich echter 
hiertoe niet. De Lesseps, die voor Dirks een bijzon
dere symphatie gevoelde en die zijn raad op hoogen 
prijs stelde, riep hem in December 1879 naar Parijs, 
vanwaar hij met de internationale Commissie naar 
Panama vertrok, ter vaststelling van het te volgen ka
naaltracé. 

Dirks werd toen tot Voorzitter van het uitvoerend 
comité benoemd, en vertoefde drie maanden in Panama. 
Ook aan het internationaal Congres, dat omtrent het 
Panamakanaal in 1880 te Parijs gehouden werd, nam 
hij als Voorzitter der technische commissie deel. 

In 1881 werd hij door de kiezers van Amsterdam 
als lid naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
afgevaardigd. Hij behield zijn mandaat tot de laatste 
Kamerontbinding, toen zijn geschokte gezondheids
toestand hem noodzaakte, zich niet weder verkiesbaar 
te stellen. Als Kamerlid was Dirks wars van die lang
dradige welsprekendheid, die het meerendeel zijner 
ambtgenooten voor een volksvertegenwoordiger onmis
baar schijnt te achten. Zijn adviezen waren helderen 
gaven steeds blijk van een grondige zaakkennis. 

Tijdens zijn lidmaatschap van de Kamer bleef hij tot 
1883 eerstaanwezend ingenieur bij het Noordzeekanaal. 
In het begin van 1883 vertrok Dirks naar Chi l i , 
ter vervulling van een opdracht van het Gouvernement 
aldaar. Hij bleef daar eenige maanden voor het onder
zoek naar den waterstaatkundigen toestand des lands, 
en voor het ontwerpen van een droogdok voor schepen 
van het grootste charter te Talkahuano. 

Ook De Lesseps benoemde hem in dat jaar tot lid 
der internationale Commissie, die een onderzoek instelde 
om de vraag tot oplossing te brengen of het Suez-
kanaal verbreed, dan wel een tweede kanaal daarnaast 
aangelegd zou worden. Deze reis naar Egypte was de 
laatste groote tocht, die Dirks ondernam. Wel had hij 
nog het voornemen een reis door Noord- en Zuid-
Amerika te ondernemen, doch om zijn minder goede 
gezondheid moest hij daarvan afzien. 

Zijne diensten in het buitenland werden beloond door 
de benoeming tot ridder van onderscheidene orden. 
Zoo sierden hem het kruis van het Legioen van Eer, 

de Wasa-ordc van Zweden , de groote gouden medaille 
van de Columbiaansche Republiek, enz. 

Als technicus ontwikkelde Dirks een buitengewone 
werkkracht. Steeds was hij aan den arbeid en hij 
gunde zich nauwelijks de voor hem zoo noodige rust. 
Zijn verscheiden op betrekkelijk zoo weinig gevorder
den leeftijd is voorzeker een gevolg van de voortdu
rende inspanning, waarmede hij arbeidde. 

Zij, die door persoonlijken omgang Dirks hebben 
leeren kennen, zijn allen vol waardecring over zijn 
edel karakter. Hij liet zich nimmer op iets voorstaan, 
en wanneer men den eenvoudigen man in een familie
kring zag, kon men nauwelijks geloovcn, dat hij de 
groote waterbouwkundige was, wiens naam over de 
geheele wereld met cere genoemd werd. 

Talrijk waren dan ook de vrienden, die hem op den 
doodenakker te Amsterdam de laatste eer bewezen, 
en de schoone woorden, door de ingenieurs Conrad 
en Caland gesproken, vonden voorzeker weerklank in 
elks hart. 

In Dirks is een van Nederland's edelste zonen heen
gegaan. Moge zijn voorbeeld een aansporing voor 
onze technici zijn om den goeden naam, die de Ne-
derlandsche waterbouwkundigen ook thans nog in den 
vreemde hebben, te handhaven. 

A S B E S T E N S U P E R A T O R . 
Aan de mededeelingen van den heer Henri Huinck 

over asbest en superator in de Vereeniging „Bouwkuns t 
en Vriendschap" te Rotterdam ('), ontleenen wij het 
volgende. 

In de prospectussen wordt tot aanbeveling gezegd, 
dat de superator is een meer of minder dik vilt, vol
komen onbrandbaar en waterdicht; ondoordringbaar 
voor warmte, koude, vocht, stoom, gassen, geluid en 
electriciteit. Verder dat het geheel bestaat uit mine-
ral iën, hoofdzakelijk asbest met in water onoplosbare 
stoffen en een eigenaardig draadweefsel, dat de sterkte 
belangrijk vermeerdert. 

Het hoofdbestanddeel is dus asbest of asbestos, een 
woord, aan het Grieksch ontleend en in die taal be-
teekenende: onoplosbaar , onverbrandbaar. 

Onder den naam van asbest worden een reeks delfstof
fen van een vezelachtig samenstel begrepen. De vezels 
hebben een zijdeachtige glans en een witte of grijze, 
somtijds ook groene, bruine of gele kleur. De vezels 
zijn doorgaans met de hoornblende, de augiet- en serpen-
tijn-gesteenten verwant, zoodat zij in straalsteen, tre-
moliet, enz. overgaan en zeer sterk in bestanddeelen 
verschillen, waaronder veelal kiezelaarde, kalk, mag
nesia en ijzeroxydule worden aangetroffen. Het soort
gelijk gewicht van asbest wisselt af van 2.5 tot 2.9. 

De asbestvezels, ook wel amiant en bergvlas genoemd, 
zijn buigzame, vezelachtige draden, die somtijds zeer 
lang zijn; zij zijn ondoorzichtig, maar aan de kanten 
doorschijnend. Zij worden gevonden in serpentijnsteen, 
groensteen en andere hoornblende gesteenten; in gneis, 
glimmer, kalk en chloriet-lei en in kalksteen, voorna
melijk op Corsica, in Tyro l , P i ë m o n t , Savoo ië en bij 
den St.-Gothard. Op Corsica moet het in zeer groote 
hoeveelheid aanwezig zijn. 

Het „ g e m e e n e " asbest onderscheidt zich van het 
beste door grover f haarvormige en minder buigzame 
draden, die doorgaans in serpentijn voorkomen. Het 
gewone asbest komt het meeste voor en is van het 
grootste gewicht voor de wetenschappelijke toepassing, 
omdat de prijs ervan de bewerking toelaat. Het wordt 
gevonden bij Reichstein in S i l ez ië ; bij Söll itz in Sak
sen, in de Vogezen, T y r o l , Stiermarken, het Salz-

(') Zie De Opmerker 1886, bladz. 414. 

burgsche, Morav ië , Gal ic ië , Italië bij Milaan, Spanje, 
Griekenland, Zweden , Noorwegen en Rusland, maar 
vooral in Canada, waar de voorraad onuitputtelijk schijnt 
te zijn. 

Bij het toenemend gebruik van asbest ligt het voor de 
hand , dat men zich overal toelegt op het ontdekken 
van groeven en dat zulk een vondst met gejuich begroet 
wordt. Zoo gaf dit in de gemeente Nieder-Beerbach 
in het Odenwald zelf aanleiding tot het componeeren 
van een Asbest- Waker. 

Dezer dagen werd in een der Hollandsche dagbladen 
uit Pretoria de aandacht gevestigd op het feit, dat de 
Transvalers zich ook in het bezit van uitgestrekte as-
bestgroevc-n verblijden. De berichtgever uitte daarbij 
eene klacht over den Hollandschen Jansaliegeest, daarbij 
zinspelende op de Engelsche vriendjes , die gewoon zijn 
vlugger te wandelen en te handelen, de heerschappij 
voeren over de Transvaalsche goudvelden en ook niet 
zullen nalaten de asbestgroeven in exploitatie te bren
gen en daardoor, zooals wel meer gebeurde, den Hol 
landers een vlieg voor de neus weg te vangen. 

Reeds in de oudheid was men, althans ten deele, 
met de nuttige eigenschappen van het asbest bekend. 
Volgens Plinius toch wikkelde men de lichamen der 
dooden, alvorens ze op den brandstapel te leggen, in 
doeken van asbest, teneinde de asch van het lijk afzon
derlijk te kunnen verzamelen. 

Ook in de middeleeuwen werd asbest gebruikt. Van 
Karei V wordt verhaald, dat hij tafellinnen bezat, het
welk na afloop van den maaltijd, niet in het water, 
maar in het vuur gereinigd werd. Om dit linnen te 
maken, werden asbest en vlas gesponnen, waarna het 
weefsel aan een sterke gloed werd blootgesteld, waar
door het vlas verbrandde. Te Como wordt onbrand
bare kant gemaakt door de asbestvezels eerst te weeken 
en te zuiveren, en daarna met een zeer dunnen vlas
draad te spinnen. In Siberië draagt men handschoe
nen en in de Pyreneën mutsen, van asbest geweven. 
In China maakt men er kachels van en ook papier, 
dat in het vuur gereinigd en dan weder gebruikt kan 
worden of wel met water in een mortier fijn gewreven 
en dan weder in papier omgezet wordt. Tot dusverre 
is van asbest nog weinig partij getrokken; het reeds 
vóór geruimen tijd geopperde denkbeeld om de man
schappen der brandweer in asbestkleedercn te steken, 
zal, uithoofde van de daaraan verbonden kosten, zeker 
niet spoedig verwezenlijkt worden. 

Eerst in de jongst verloopen tien jaren werd getracht 
van de merkwaardige eigenschappen van asbest partij 
te trekken en schoone uitkomsten zijn daarmede reeds 
verkregen. 

De voorliefde der moderne nijverheid, om met de 
hoogst mogelijke stoomspanning te werken, deed haar 
naar een beter dichtingsmiddel zoeken dan de tot dus
verre gebruikte hennep of gomplaten. Zij vond dit in 
de onbrandbare asbest weefsels. 

Langzamerhand kwam men tot de kennis van de 
gewichtige eigenschappen van asbest voor de scheikun
dige techniek, voor electrische doeleinden als isoleer
middel , voor verlichting in den vorm van branders en 
pitten van haarden en kachels, voor de afsluiting van 
warmte en vooral als voorbehoedmiddel tegen brand. 

Het is voor het laatstgenoemde doel, dat het supe
rator wordt gebruikt. Voor artikelen van geweven 
asbest is het noodig lange draden te verwerken, waar
door zij kostbaar worden , maar voor superator vervalt dit 
bezwaar geheel. Het Canadasche, of somtijds ook het 
Duitsche asbest, hetzij ieder op zichzelf of met elkander 
vermengd, kunnen voor dit fabrikaat gebruikt worden. 
De bereiding geschiedt als volgt: 

200 deelen versch gegloeid zinkoxyde, deugdelijk 
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gereinigd, worden met 100 deelen gcholliindetten (') abest 
en met koolzuurwater tot een dikke brij gekneed. Deze 
brij wordt met walsen op een net van ijzerdraad geperst, 
tot zij zich daarmede volkomen vereenigd en het aan
zien verkregen heeft van bordpapier. De platen wor
den dan eenige minuten gedroogd en daarna met een 
geconcentreerde chloorzinkoplossing gedrenkt (3) en op
nieuw gewalst. De platen kunnen in elke verlangde 
lengte en breedte gemaakt worden. Wi l men er meer 
stevigheid aan geven, dan worden zij, vóór het dro
gen , bestrooid met kleurig zand of fijn grintmeel, en 
dit ingewalst. 

Is de plaat na de eerste drenking met chloorzink 
gedroogd, dan wordt zij daarmede ten tweede male 
bestreken en opnieuw gedroogd, en daarna van 24 tot 
48 uren in een waterbad geweekt. X u kan de plaat 
glad gemaakt en door vernieuwde walsing de vereischte 
buigzaamheid daaraan gegeven worden. 

De platen nemen slechts eene geringe hoeveelheid 
water op , doch laten het niet door. Moeten zij aan 
de buitenlucht worden blootgesteld, dan kan men ze 
met een waterdichte zelfstandigheid bestrijken, b. v. 
met eene waterglas-oplossing. 

Na het indrogen van het waterglas, behandelt men 
de platen met afgeroomde melk, waardoor zich een 
caseïne-waterglas verbinding vormt, die de waterdicht
heid bevordert en het bestrijken met verf onnoodig maakt. 
Het onverbrandbare zinkoxyde, vermengd met het 
mede onverbrandbare asbest, wordt door de chloorzink-
doortrekking in een harde massa omgezet, die in water 
onoplosbaar is, maar in weerstandsvermogen en taai
heid toeneemt. Het ijzerdraad-weefsel is tegen alle 
stoornis en den invloed van vuur en water gevrijwaard 
en vormt met de asbestvezels den vasten samenhang 
der platen. 

Het proces in zijn geheel vormt het fabrikaat, door 
den uitvinder bestempeld met den naam „Superator", 
dat is „omwinder , bekleeder." 

Een attest der firma Krupp te Essen, luidt als volgt: 
„ D e verschillende proeven, herhaaldelijk met su

perator genomen, hebben mij de overtuiging ge
schonken , dat deze stof de voorkeur verdient boven 
alle mij bekende veiligheidsmiddelen tegen brandgevaar, 
om de spoedige uitbreiding van het vuur te beletten, 
voornamelijk bij houtconstructiën". 

Brengen wij eene welverdiende hulde aan onze Jan 
van der Heijden voor de uitvinding der slang-brand
spuit, eene even rechtmatige hulde mag niet onthouden 
worden aan hem, die erin geslaagd is aan het vuur 
zijn gewissen prooi te ontnemen. Houtcons truc t i ën , 
klein of groot. mogen bij toepassing van het superator 
als onverbrandbaar beschouwd worden, zoodat de vei
ligheid tegen brand , zoowel in openbare als bijzondere 
gebouwen, voldoende verzekerd mag geacht worden. 

Her superator is verkrijgbaar in vellen of rollen 
van 0.90 a 1 Meter breed en 30 M . lang, en in acht 
dikten van 0.5 tot 6 millimeter. De prijs is van f \ 
tot ƒ 8 de strekkende meter, franco boord of station te 
Rotterdam, met I O " / 0 korting bij bestelling van volle 
rollen. 

(') Met voordacht wordt „gehollandert" onvertaald gelaten. Stemt 
het niet tot ernstig nadenken, als men in een Duitseh of Engelsch 
woordenboek, de beteekenissen vindt welke aan „Holland", „Hollan
der", enz. worden gehecht. Hier beduidt het „hollandern" een zekere 
wijze van malen, (lie waarschijnlijk haar grond vindt in de omstandig
heid, dat Holland door geheel de wereld bekend was om zijne uitste
kende wijze van papierbereiding. 

(*) Ijzer- of mangaanchlorin kan ook gebruikt worden. 

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 . 
Al'liEEI.INO 'S-GRAVKNHAGK. 

Vergadering van Vrijdag 24 December 1886. 
Vrijdag den 26 November werd door den heer F. H. van 

Malscn eene kunstbeschouwing gegeven, bestaande uit: llait-
Orncmcntcu der Ncnze.it, Motifs IIistorit/ites van Cesar Daly, 
Palast Architcctur Ilaliens en Tliür-undI'enslcr- Verschlüsse. 
Met groote belangstelling namen de aanwezige leden kennis 
van deze plaatwerken. 

Vrijdag 10 December waren de bekroonde antwoorden op de 
prijsvragen, door de Maatschappij uitgeschreven, alhier ten
toongesteld en werd door vele leden van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt om met de ontwerpen kennis te maken. 

De vergadering van Vrijdag den 24 December d. a. v. was 
hoofdzakelijk gewijd aan verkiezingen. 

Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige verga
dering stelde de Voorzitter het eerst aan de orde het uitreiken 
der bekroning aan de vervaardigers van het ontwerp 1 Italia", 
dat, thans gewijzigd volgens aanwijzing der Jury, op de ver
gaderzaal was tentoongesteld. Bij de opening van den naambrief 
bleken de ontwerpers daarvan te zijn de heeren A. W. van 
Malsen en W . L. Brtickmann, die met eene hartelijke toespraak 
van den Voorzitter de uitgeloofde belooning ontvingen. 

De rekening van den Penningmeester, die met een voordeelig 
saldo van ƒ113.12 sloot (de fondsen zijn dalende, want het 
vorige jaar was dit saldo over de ƒ 2co) werd nagezien door 
eene door den Voorzitter benoemde Commissie, bestaande uit 
de heeren Van Lietland, Cox en Hoogwerf. De heer Van Lief
land bracht hulde aan het accuraat en zuinig beheer van den 
Penningmeester; de rekening werd goedgekeurd en de Voorzitter 
stelde mondeling, en de Vergadering door een luide toejuiching, 
de verdiensten van den Penningmeester op boogen prijs. 

Op deze plechtigheid volgde de verkiezing van twee nieuwe 
Bestuursleden, ter vervanging van den aftredenden waarnemend 
Voorzitter, de heer J. van Lith Jr., en wijlen den heer H . P. 
Vogel Hiertoe werden met 16 en 15 van de 22 aanwezige 
leden benoemd de heeren J. F . L. Frowein en J. Mutters Jr. 

Uit het Bestuur werd daarop met algemeene stemmen (op 
twee na) tot Voorzitter gekozen de heer F. H. van Malsen. 

De Commissie tot het verzamelen van stukken voor het 
Bouwkundig Weekblad, bestaande uit de heeren Morre. Looisen 
en Van Liefland, werd door den Voorzitter, in aanmerking 
nemende de groote verdienste, waarmede die Commissie zich 
van hare taak kweet, verzocht ook voor het aanstaande jaar 
zich daarmede te belasten. Na eenige tegenwerpingen van 
den heer Looisen. vereenigt de Vergadering zich echter met 
het verzoek van den Voorzitter door een flink applaus en aan
vaarden de aanwezige commissieleden weder deze hoogst moei
lijke opdracht. 

De Vergadering had daarop kunnen uiteengaan, ware te rechter 
tijd de heer Frowein niet te berde gekomen met een dessertje, 
in den vorm van de door het Bestuur der Louisa-stichting 
uitgeschreven prijsvraag. Hij wees op het onvolledige in dat 
program door de bepaling, dat men zich niet verbond het werk 
op te dragen aan den bekroonde, verder op de lage bezoldiging 
van slechts ƒ 500 voor een werk van zoo grootcn omvang, het 
niet vaststellen van een tarief voor de begrooting en het be
noemen van eene Jury geheel buiten de mededingers om. 

Na eenig debat werd besloten, dat het Bestuur der Afdeeling 
zich tot het Bestuur der Louisa-stichting zou wenden om te 
wijzen op de punten, die verbeterd kunnen worden. 

Elk der bezwaren werd besproken; sommige vonden het zeer 
begrijpelijk, dat men zich niet wilde verbinden aan den bekroonde 
de uitvoering op te dragen: 1". omdat iemand, die een goed plan 
maakt, nog geen goed uitvoerder is en 2°. omdat z i j , die een 
prijsvraag uitschrijven, er allicht bezwaren tegen kunnen hebben 
dat de bekroonde een architect is . die op eene andere plaats 
woont. Men kwam hieromtrent overeen, dat in beide gevallen 
een uitvoerder aan den bekroonde zou kunnen worden toege
voegd en daardoor het werk niet aan den ontwerper zou worden 
ontnomen, hetgeen werkelijk billijker moet worden geacht. 

Het vaststellen van een tarief in het program wordt met alge
meene stemmen op cc;n na aangenomen, nadat breedvoerig 
het voor en tegen is nagegaan en ten slotte zal in overweging 
worden gegeven de Jury nog te versterken met twee leden, die 
door de mededingers moeten worden benoemd. 

Mijnheer de redacteur, ofschoon dit prijsvragen-thema 
verbazend is afgezaagd, kan men er toch niet genoeg op blijven 
aandringen, dat eindelijk het volmaakte daarin eens worde 
bereikt. De laatste stroohalm, waar de drenkeling zich met 
wanhoopskracht aan vastklemt, is de prijsvraag voor een ar
chitect. Och! of men die redmiddelen toch eens van stroo-
halmen onder water in kabeltouwen boven water wilde veran
deren, want de bede: «Heere behoedt ons, wij vergaan" klinkt 
dagelijks in Nederland uit duizende jonge architectenmonden. 
Niet allen zijn immers commis-voyageur-architect en kunnen 
toch niet van huis tot huis om werk loopen met belofte alles 
voor niet te doen en zelfs nog een kleinigheid toe te geven, en 
werkelijk, indien »les oies ont bien sauvés le capitole", dan is 
toch ook de kans nog niet verkeken, dat prijsvragen het prestige 
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of decorum van de bouwmeesters nog kun
nen redden of althans willen helpen , dat 
zij zeiven boven water blijven. 

Men zou denken dat, omdat al boek
doelen over die prijsvragen-quaestie te vul
len zijn, het opnoemen van gebreken in 
het uitschrijven niet meer helpt, aange 
zien de architecten zelf (zoo oppervlakkig 
beschouwd) den toestand kunnen verbete
ren, door eenvoudig niet aan onbillijk 
uitgeschreven prijsvragen mede te werken; 
desniettemin heeft uw verslaggever de in 
nige overtuiging, dat het voortdurend 
slaan op datzelfde aambeeld ook wel hel
pen zal om het vak van architect wat 
omhoog te werken. 

Na deze prijsvragen-quaestie sprak de 
waarnemend Voorzitter een woord van 
dank voor het vertrouwen. door de Ver
gadering in hem gesteld, en voor de me
dewerking, die hij van de leden mocht 
ondervinden, waarop de nieuwbenoemde 
Voorzitter hulde bracht aan de uitsteken
de wijze, waarop de aftredende Voorzitter 
de vergaderingen leidde en beval de Af
deeling bij voortduring in diens medewer
king aan. De Voorzitter sloot daarop 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 K A V E N H A G K . De Commissie voor de 

driejaarlijksche tentoonstelling van kunst
werken van levende meesters bestaat (be
halve uit de beide door de Gemeente aan
gewezen raadsleden, de heeren baron 
Micbiels van Verduijnen en baron Van 
Pallandt) uit de kunstschilders Artz, J. Maris 
en Stortenbeker. 

— Naar wij vernemen, zal de civiel-in-
genieur, de heer Rouwenhorst Mulder, bin
nenkort opnieuw naar Japan vertrekken, 
en wel op herhaald verzoek en in dienst 
van de Japansche regeering. 

— Door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid is vastgesteld het 
programma van het examen voor opzichter 
van 's Rijks Waterstaat, hetwelk opgeno
men is in de Staats Cl. van 31 December. 

A M S T E R D A M . Het reglement der Nat io
nale Tentoonstelling van meubelen, die 
ingevolge besluit der meubelmaker-pa-
troons-vereeniging alhier gehouden zal wor
den, is verschenen. De navolgende meu
belen zullen worden tentoongesteld: 

I. Salon-ameublementen, waarvan de 
prijs minstens ƒ500 en hoogstens /900 
mag bedragen. 

II. Huis- of eetkamer-ameublementen , 
waarvan de prijs minstens ƒ 300 en hoog
stens ƒ 500 mag bedragen. 

III. Slaapkamer-ameublementen, waar
van de prijs minstens / 350 en hoogstens 
ƒ 650 [mag bedragen. Voor fabrikanten 
van geschilderde meubelen is de minimum 
prijs / ' 250. 

A l de meubelen moeten in Nederland 
vervaardigd zijn. 

De opening der tentoonstelling is bepaald 
op 1 Maart 18S7 en eene commissie van 
uitvoering beslist over het al dan niet toe
laten van inzendingen, die te laat komen; 
zij wordt gehouden in het gebouw der 
Internationale Kunstvereeniging en reeds 
nu is bij loting beslist, welke kamer of zaal 
aan de deelnemers wordt aangewezen. Deze 
regeling is van belang om, naar de inrich
ting der lokaliteit, stijl en kleur der te 
vervaardigen meubelen te regelen. Als 
voorloopig Comité treden op de heeren 
E. Bleesing, lid der firma J. B. Bleesing 
& Zonen, P. J. Jansen, lid der firma H. 
F. Jansen & Zonen, J. F. van Rhienen, 
A . Voogel, lid der firma Gebrs. Voogel, 
J. B. Hillen. 

Er wordt geene Jury benoemd en even
min worden bekroningen uitgereikt. 

— De hoofdcommissie voor de tentoon
stelling van voedingsmiddelen en de daar
mede in verband zijnde vakken te Amster
dam, bericht dat de aanvragen voor plaats
ruimte op het bij die gelegenheid te stichten 

marktplein eener oud-HolIandsche stad in 
het midden der 17e eeuw, vóór 15 Januari 
1887 moeten zijn ingeleverd. 

Eerst na dien datum wenscht dehoofd 
commissie over het al of niet toestaan der 
aanvragen te beslissen, ten einde zooveel 
mogelijk zorg te kunnen dragen, dat juist 
door de verschillende aldaar uitgevoerde 
zaken en bedrijven, de aantrekkelijkheid 
van dit deel der tentoonstelling zal verhoogd 
worden. Ook de muziektent zal op het 
marktplein worden geplaatst. 

A R N H E M . De opzichters bij de Gemeen
tewerken G T. Buijs en E. F. Hanjoel 
zijn op verzoek tegen 1 Apri l e. k. ont
slagen. In de vacatures zal eerst dan wor
den voorzien als het plan tot reorganisatie 
van het bureau van den Directeur der 
Gemeentewerken door den Raad is vast
gesteld. 

GOES . Door het Bestuur van den cala-
miteusen polder Oost-lieveland in de pro
vincie Zeeland, wordt tegen 1 Februari 
e. k. een waterbouwkundig ambtenaar ge
vraagd, die tevens goed met de burgerlijke 
bouwkunde bekend is. De jaarwedde ad 
/'"oo.— geeft uitzicht op vermeerdering; 
belangstellenden wenden zich tot den Voor
zitter van genoemd polderbestuur, den 
heer G. J. van den Bosch te Wilhelmi na-
dorp. 

DEVENTER. Door de leden der Sociëteit 
De Herlenigingis besloten omdeBuiten-
sociéteit te verbouwen naar het bekroonde 
plan van den heer J. Verheul Dz. te Rot
terdam. 

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 buiten
land bedraagt ƒ 7 . 5 0 en voor Indië 

ƒ 2 . — per jaar, beiden met verplichte 
vooruitbetaling. 

CORRESPONDENTIE. 
De beschrijving, behoorende bij de met 

dit nommcr verzonden plaat, zal in een 
volgend nommer worden opgenomen. 

a d v e r t e n t i e n T " 

1 B E N O E M I N G E N . 
Tot schrijver teekenaar bij den provinci

alen waterstaat in Zeeland is benoemd de 
heer R. J. A. Lagas, klerk bij denzelfden 
tak van dienst op het bureau van den 
provincialen ingenieur te Neuzen. De 
benoemde zal dienst doen op het bureau 
van den provincialen ingenieur te Zieriksee 
in de plaats van den, tot opzichter van 
's Rijks waterstaat benoemden ambtenaar, 
den heer De Masier. 

Bij beschikking van den Minister van 
Staat, minister van Binnenlandsche Zaken, 
is met ingang van 1 Januari 18S7 benoemd 
tot hoofdopzichter bij het onderhoud der 
Rijks-universiteitsgebouwen, K. de Boer 
Hzn. te Leiden, thans buitengewoon hoofd
opzichter bij het onderhoud van gemelde 
gebouwen. B E R I C H T . 

Met dit nommer vangt de twee
ë n t w i n t i g s t e jaargang van het week
blad De Opmerker aan. Heeren 
geabonneerden worden opmerkzaam 
gemaakt op de gunstige voorwaar
den , aan vooruitbetaling van het 
abonnement verbonden. Terwijl de 
gewone prijs ƒ 2 . 2 5 per kwartaal be
draagt , kost het abonnement bij voor-

Het Bestuur der Gemeente Sekalkunik ver
klaart dat de lieer A. II. VAN HEKGF.N, 
fabrikant wonend.' te Heiliger kt in den zomer 
van dit jaar aan deze Gemeente heeft gele
verd een N I E U W T O R E N U U R W E R K 
het heele en halve uur slaande met compen
satie slinger, benevens uur- en minuutwijzers. 
De raderen zijn alle van koper. De nauw
keurige gang, solide en nette aflevering en 
de zeer billijke prijs geven ruimschoots aan
leiding om belanghebbenden op dit aanbeve
lenswaardig Nederlandsen fabrikaat opmerk
zaam te maken. 

Schalkwijk, den 4 December IsSli. 
get. KLEINSCHMIDT, Burgemttter. 

» H. V A N L E E U W E N , ') „ - , , , 
» JOH. D U T T E W A A L ! ) " M o ' " l e r ' -

AANBESTEDING. 
Namens de ViBlEHIGING ROTTEHDAUSOHS 

SCIIOIWHURG zal de Architect .1. VER
HEUL DZN. op Maandag 10 Januari 1887, 
's namiddags ï uur in den Schouwburg 
aanbesteden: 

H e t maken van een bi jgebouw 
aan den N i e u w e n S c h o u w b u r g 
i n de A e r t van Nesstraat te 
Ro t t e rdam. 

De teekeningeii en bestek liggen aldaar 
ter inzage en zijn verkrijgbaar tegen betaling 
van / 8. Enkele bestekken tegen / i . 

Gemeente Ziekenhuis ie 's Gravenhage. 
LIFT. 

TE KOOP een goed geconserveerde L I P T 
met toebohooren. 

Eiken Dinsdag en Donderdag tusschen 9 
en 12 uur vóór den middag te bezien in het 
Gemeente-Ziekenhuis aan den Zuidwal te 
'.v Grarenltuge. 

Aanbiedingen worden vóór den 15 Januari 
1SS7 ingewacht bij den Architect Directeur 
der Gemeentewerken, aan de liemeeutewcrf 
te \t-Geavetdi'j(je, bij wien tevens de noodige 
inlichtingen eiken voormiddag tusschen Den 
12 uur te verkrijgen zijn. 

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

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frank fo r t a/31. 1881. 

Amsterdam 1882. 

G o u d e n M e d a i l l e 

A m s t e r d a m 1883. 

J O H A N N O D O i l l C O , F r a n k f o r t a / M . 
F A B R I E K V A N 

M a r m e r m o z a ï e k en Te r r azzo -v loe ren , G l a s m o z a ï e k , 
K u n s t m a r m e r e n C e m e n t u i t v o e r i n g e n . 

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 u r e i - l o l i t 1 8 S O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

F E E D . E N G E R S , Amsterdam, 
Heerengracht , hij de Oude Spiegelstraat n . 335. 

http://Ncnze.it
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BECKER & BIJDMNGH. -
KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

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

•^T^^Blitfai 1 i.~ 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 , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmaiileerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

T i . H O L S B O E R . - A n i l i e m . 

L o v e r a n o i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

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 . ) 
Hoogs te onde r sche id ing 1879. 

EQUEERES, MEET K E T T I N G E N , BRIEF- en P A K K E T B A L A N S E N , enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN. enz. enz. 

N EU C HAT EL ftSPHALTE COMPANY 1™, LONDON. 
E x p l o i t a t i e d e r M i j n e n v a n V a l d e T r a v e r s . 

F A B R I E K T R A Q E M A R K . MATUURL ASPHALT 

A M S T E R D A M éfflÊ^ÊÈi VAL D E TRAVERS 
Beltweg N". 3 . Ift § fgh ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z y n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zinde l i jk , Voch twerend , Ondoordr ingbaar , Geraaswerend. 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

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 i ng en zwam. De 

bewerking geschiedt geheel r euk- en k leu r loos . Desverlangd bijlevering van hout. 

P r i m a E n g e l s c h e P o r t l a n d - c e m e n t m e r k „ W a l l s e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

D u i t s c h e P o r t l a n d - c e m e n t m e r k „ D i j c k e r h o f f & S o n n e " . 

Belgische kluit- en hydraulische kalk. 
Billjjke prjjzen en vrachten. 

Kunstgraniet systeem Petitjean. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Ge l i eve op voornaam en adres te letten. 

PHOTOLITHOGRAPHY, PI10T0Z1M0GBAPH1E 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

v a n G . J . T H I E M E , t e A r n h e m . 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjnc inrichting voor Photolithographic, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hotozinco-
graphii- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mrrrolypv-inrlfhting voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfru: co aanvragegratistoegezonden. 

Q-_ J . T H I E M E . 

DE LIFT & C. 
Oottzeedijk 2 J M . Hot ter dam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 

TROTTOIR-, HUNT- E\ IJZERSTEEXTEGELS. 
Groote voorraden. Dc Nederlandsche 

G E Ü I E . X T S T E E X F A B R I E K , 
te V R I J E N B A N bij Delft, 

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 K - en B E E R P U T T E N , 
G E V E L W E R K en alle tot het b o u w v a k 
behoorende artikelen. 

DROOGINRICHTINGEN voor Koffie en andere «/of 
niet tropische producten; 

Rollende en ExpiMttrMét Slenioveiikappeii, 
GEBOUWEN in Scherphoek n tui andere bouxijun, 

gchetl in ijzer il ijzer mei hout «I steen. 
VAN DER LINDEN & C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar , 

fialvanlseerlng op Looit. 

KLIHIS & VAN L11HBURGH 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPKUISSEN. 

Agen ten 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 B o n n e r Por t land-cement F a b r i e k . 

Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

F a i i c o n v a l - , p o r p h i e r - e n b a s a l t k e i e n . 

~ 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 

1883 bekroond met 
EEKE-DIPLOMA (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 . 

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 1ST». 3 3 9 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

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

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

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
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R C H I T E C T V R A e t M M I C I T I A 

Redacteur-Uitgever F. \V. VAN f'.KXDT 
Adres voor Redactie en Administratie van li 

V CEXDT IC/., 
ïci Weekblad en advertentien: 

Bureau van J)e Opmerker, I h-ickoningenstraal 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' SI'KINCKK, 

C. 1). POSTHUMUS MKYJF.S en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den Heer 

C. It. POSTHUMUS MKVJKS , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van hel Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. BKKMMKK HZN., RegttUersgracht 74, te Amsterdam. 

A.W.W.1 
ABONNEMENT 72.25 per 3 maanden of wrelUteuldtn per jaar, bij 

vooruitbetaling en franc» toezending van dit bedrag. Voor bet buitenland 
f 7.50 en Xederlandseh-Indië ƒ 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIÊN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bcvijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent pet plaat, te bekomen aan het Bureau van Ut Opmerker te 
Arnhem en bij den noofd*correspondent JOH. ü. STEMLEB CZN., ltock-
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 ° . Vergadering van de Schetsclub op Maandag 10 
Januari, des avonds te 8 uren, in Maison Stroucken, 
Marnixstraat alhier. 

2°. Het adres van den Penningmeester is: Oudc-
zijds-Achterburgwal 60, alhier. 

3°. Als gewoon lid is aangenomen de heer E . 
Cramer. 

4 ° . Als buitenlid zijn toegetreden: de hecren R. 
Posthuma en A . van Dorsser te 's-Hage, J . A . G . 
van der Steur te Haarlem, O. Leeuw te Nijmegen, de 
Ambachtsschool te Arnhem en de Vereeniging tot Be
vordering der Bouwkunst te Groningen. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

F . J . Brcmmer Hzn. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
874ste Vetgadering van het Genootschap, gehouden 

5 Januari. 
De Voorzitter opent de Vergadering en roept den 

leden bij de intrede van het jaar een welkom toe. 
De notulen worden gelezen en goedgekeurd en na me-

.dedeeling van de ingekomen en verzonden stukken, 
wordt de heer E . Cramer als gewoon lid aangenomen 
en als buitenlid de heeren: R. Posthuma en A . van 
Dorsser te 's-Gravenhage, J . A . G. van der Steur te 
Haarlem en O. Leeuw te Nijmegen. 

De Voorzitter, die de aangekondigde bijdrage tot 
een volgende vergadering uitstelde, gaf ter bezichtiging 
het plaatwerk „Tapisseries décoratives du Garde-meu-
ble par Guichard", waarna de heer Th . G . Strengers 
liet circuleeren „ R e i s e Skizzen von Döl l inger ." 

Nadat de werken met belangstelling bezichtigd wa
ren, bracht de Voorzitter den dank aan den heer Stren
gers en laatstgenoemde aan den Voorzitter voor de ge
geven kunstbeschouwing. 

Ten slotte had de boekverdeeling plaats en werd de 
vergadering, onder dankzegging aan de leden voor 
hunne tegenwoordigheid, gesloten. 

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

De villa, waarvan de afbeelding bij het vorige nom-
nier verzonden werd , is gebouwd op een der fraaiste 
punten van het Oranjepark te Apeldoorn. Met den 
bouw werd in 1885 begonnen en het geheel was in 
ongeveer één jaar voltooid. 

Bij de indecling van den plattegrond is rekening 
gehouden zoowel met de wenschen van cien bouwheer 
als met de breedte van het terrein , die 20 M . bedroeg. 

De kosten van het gebouw bedroegen ongeveer 
ƒ 1 5 , 0 0 0 . HENRI E V E R S . 

( A . e t A . ) D E B O U W K U N S T D E R 
E T R U S K E N . 

De Etrusken, het volk waarvan de Romeinen af
stamden , woonden in Midden-Ital ië . Hunne geschie
denis klimt tot 1000 jaren vóór Christus op; het toppunt 
van hun macht bereikten zij tusschen 800 en 400 v ó ó r 
Christus. 

Hun Rijk bevatte tal van versterkte steden als Tar-
quinii, Vej i , Falerii, Caere, Volsinii, Vetulonia , Ru-
sellae , Clusium, Arretium, Cortona, Perusia en Vola-
terrae. Deze steden bezaten ieder een zekere zelfstandig
heid , doch waren tot een bondgenootschap vereenigd. 

Het schijnt, dat de Etrusken oorspronkelijk afkomstig 
zijn uit K l e i n - A z i ë , daar hunne kunst verschillende 
trekken met de oud-Grieksche kunst gemeen heeft. 

De twee steden Roma enQuirium, die aanvankelijk 
niets anders waren dan vestingen, dienende om de 
zuidelijke grens te beschutten, en die zoo dicht bij 
elkander gelegen waren, dat men ze bijna als één stad kon 
beschouwen, vormden zich langzamerhand tot ééne, meer 
aanzienlijke stad, Rome , waar zich Tarquinische edelen 
vestigden. Van deze Tarquinische edelen hebben de 
latere Romeinsche geschiedschrijvers koningen gemaakt. 

Het is moeilijk in de oudste Romeinsche ge
schiedenis waarheid en verdichting met juistheid van 
elkander te onderscheiden. De Tarquinische edelen, 
die veelal met de Sabijnen in oorlog waren, schijnen 
echter de eigenlijke bewoners van Rome onderdrukt 
te hebben, totdat zij eindelijk verjaagd werden, wat 
tot het verhaal van Tarquinius Superbus aanleiding 
gegeven heeft. 

Rome was nu onafhankelijk geworden en weer-
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stond niet alleen Porsenna, koning van Glusium, \ 
maar begon ook tegen de andere Etruskische steden 
oorlog te voeren. Nadat de macht van Tarquinii voor 
goed gebroken was, werd een krijg tegen Veji onder
nomen, dat, na 10 jaar belegerd te zijn , door Camillus 
in 396 vóór Christus overmeesterd werd. 

De stoute tocht van Consul Quintus Fabius, in 309 
vóór Christus, verschafte den Romeinen vasten voet in 
het hart van Etrurië. Nadat de strijd met wisselende 
kansen was voortgezet, leden de Etrusken in 282 een 
beslissende nederlaag tegen de troepen van Cornelius 
Dolabella, en in 280 geraakten de steden Caere, Vo-
laterrae en Pisae in de handen der Romeinen, zoodat 
het met hunne zelfstandigheid gedaan was. Toch behield 
Etrurië nog langen tijd zijn eigenaardig karakter. 
Eerst door Sulla en Augustus werd het Rijk geheel 
geromaniseerd. 

Reeds sedert de oudste tijden woonden de Etrusken 
in steden, die door muren omgeven waren. Bij voor
keur werden deze steden gesticht op den top van niet 
al te hooge bergen, en slechts zelden aan zee. De 
vorm der steden hing natuurlijk af van den vorm, die 
het bergplateau had. Bij het stichten der steden werden 
eigenaardige plechtigheden in acht genomen, die ook 
later nog bij de Romeinen in zwang bleven. De ste
destichter spande een os en een koe voor een ploeg 
en trok een voor om de plaats, die hij zich gekozen 
had. Zijn metgezellen keerden de losgemaakte zoden 
naar de stadszijde om. De voor werd later de gracht, 
de zoden de stadsmuren. Ter wederzijde van de voor 
werd dan een bepaalde breedte afgebakend, waarbinnen 
niet geploegd en niet gebouwd mocht worden. Ter 
plaatse waar de poorten komen moesten, werd de ploeg 
gedragen, daar de voor niet mocht doorloopen. 

Van deze stadsmuren zijn aanzienlijke overblijfselen 
bewaard gebleven. In Noord Italië zijn zij van groote 
blokken Travcrtijnstcen of zandsteen gebouwd; deze 
blokken zijn niet in lagen opeengestapeld, maar sluiten 
als veelhoeken in elkaar. Daar de zijden der blokken 
zeer zuiver bewerkt zijn, is het verband, hoewel geen 
mortel gebruikt is; toch zeer volkomen, zoodat zij, 
na 2500 jaar, nog in zeer goeden staat verkeeren. 

Meer in het zuiden vindt men tufsteen en Peperijn-
steen gebruikt, en zijn de blokken in horizontale lagen 
op elkaar gestapeld. De hoogte dezer lagen is ongelijk 
en de stootvoegen zijn niet loodrecht, om zoo min 
mogelijk materiaal te doen verloren gaan. Soms zijn 
de voorzijden der blokken vrij vlak, soms echter heeft 
men alleen de kanten van een frijnslag voorzien, en het 
middendeel der blokken ruw gelaten, waardoor het 
zoogenaamde bossage-werk ontstond, dat bij de Floren-
tijnsche Renaissance-paleizen zooveel navolging heeft 
gevonden. 

Geen Etruskische stad hield men voor volkomen, 
indien zij niet drie poorten had. De oudste poorten 
waren kleine openingen in de muren, die naar boven 
toe smaller werden en door houten balken werden 
afgedekt. Een afbeelding van een dergelijke poort is 
op een Etrurische vaas gevonden. Wij zien daar ook 
een houten kozijn, waarin de zware, met spijkers be
slagen poortdeuren hangen. Een lijst, met tinnen daar
boven , vormt de bekroning der poort. Men ziet de 
werpsteenen, die toenmaals de plaats der kogels inna
men , tusschen de tinnen opgestapeld. 

Eerst bij poorten van lateren tijd ziet men ook een 
boogvormige afsluiting. Steeds bestond iedere poort 
uit twee gedeelten; de voorpoort en de binnenpoort, 
door een plein gescheiden. Was het dus den vijand 
gelukt de voorpoort te overmeesteren, dan kon de 
binnenste poort nog tot verdediging gebruikt worden. 
Een dergelijke poort ziet men nog te Volaterrae. De 

pijlers en de wanden, die haar verbinden, zijn nog uit 
dcnzelfden tijd toen de reusachtige stadsmuren werden 
opgericht De boog en de fmpostlijst, waarop hij steunt, 
schijnen echter van jongere dagteekening te zijn. De 
koppen zijn zoo verweerd, dat men niet meer kan na
gaan tot welke periode zij bchooren. Misschien zijn 
zij nog van een ouder gebouw afkomstig en in het 
nieuwe gebouw weer ingemetseld. Het is nu natuurlijk 
niet meer uit te maken of deze koppen gesneuvelde 
vijanden of wel iets anders moeten voorstellen. 

Is dus van de Etruskische vestingwerken het een 
en ander bewaard gebleven, van de woonhuizen en 
andere gebouwen , die binnen de muren lagen, is niets 
meer overig. Toch ontbreekt het niet aan gegevens 
om ook eenige dezer bouwwerken te kunnen recon-
strueeren. In Italië was, sedert de oudste tijden, het 
gebruik inheemsch om de woningen der dooden zoo 
getrouw mogelijk naar die der levenden te volgen. 
Het schijnt, dat de Etrusken in deze hun stamvaders, 
de oud-Aziatische Grieken, navolgden. 

Talrijke Etruskische grafmonumenten zijn nog te zien, 
die ons het bewijs leveren, dat de Etrusken een be
trekkelijk groote verscheidenheid van bouwwerken moe
ten gehad hebben. Te Chiari is een Etruskische 
aschkist gevonden, die, in klei gebakken , een getrouw 
beeld van een Etruskisch huis geeft. Daaruit ziet 
men, dat de huizen op een betrekkelijk hoogen onder
bouw stonden en een ver overstekend dak hadden, 
dat van boven open was. Om het huis bevond zich 
een soort van bordes. Bij Albano zijn andere, in klei 
gebakken aschkisten ontdekt, die naar hutten van stroo 
gevolgd schijnen te zijn. Thans nog zijn in de Ro
meinsche Campagna dergelijke hutten gebruikelijk. Daar 
deze aschkisten ontwijfelbaar zeer oud zijn, blijkt het 
hoe conservatief de Campagnabewoners zijn. 

Omtrent het inwendige der Etruskische huizen is ons 
het een en ander bekend, deels uit Vitruvius en Dio-
dorus, deels uit de grafkelders, die men hier en daar 
ontdekt heeft. Vitruvius zegt, dat het atrium van een 
Etruskisch huis geen zuilen had, doch door een dak 
bedekt was, dat in het midden open was. Volgens 
Diodorus hebben echter de Etrusken in lateren tijd 
het atrium met zuilen uitgevonden. 

Het atrium diende als hoofdverblijf der familie; daar 
gebruikte de huisvader zijn maal aan het hoofd van 
den disch; daar zat de huisvrouw, omringd door haar 
maagden. 

Eigenaardig is het, dat men het door Vitruvius 
beschreven atrium tuscanicum noch aan het huisje, te 
Chiusi gevonden, noch in de rotsgraven, die overigens 
toch zoo getrouw de architectuurvormen te aanschou
wen geven, aantreft. 

De Etrusken waren vóór alles een practisch volk, 
en zij streefden er dan ook naar om door het plaveien 
der straten en het maken van riolen hunne steden 
zoo zindelijk mogelijk te houden. Welke groote moeite 
zij zich hiervoor gaven, bewijst de thans nog aanwezige 
Cloaca maxima te Rome, die nog uit den Etruskischen 
tijd dagteckent. Ook enkele overblijfselen hunner ge
plaveide straten meent men thans nog nabij Veji ge
vonden te hebben. 

De bruggen werden aanvankelijk uit hout gemaakt, 
wat in een zoo boschrijk land als Etrurië toenmaals 
was, geen verwondering kan wekken. De pons subliems, 
waarvan Plinius spreekt, was een houten brug, door 
de Etrusken over den Tiber geslagen. Toen Porsenna 
deze brug verwoest had, werd zij herbouwd, en wel 
opnieuw in hout, zoodanig, dat zij uit elkander ge
nomen kon worden, waaruit blijkt, dat de Etrusken 
goede timmerlieden geweest zijn. Men had deze con
structie gekozen, omdat bij de kloekmoedige verde-
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diging van Horatius Codes gebleken was, hoe moei
lijk een vaste houten brug afgebroken kon worden. 

Wij moeten hier ook de grafgewelven vermelden. 
De oudste bevinden zich in steenen piramiden of tumuli, 
en bestaan uit vlak op elkander gestapelde steenblokken , 
die eenigszins voor elkander uitsteken. Mortel is bij 
deze constructies niet gebruikt en ook van een eigenlijk 
gewelf is nog geen sprake. Men vindt een dergelijk 
graf te Cortona. 

De ingang van een graf te Veji toont reeds een beter 
begrip van de welfkunst. Wij zien daar reeds een sluit
steen , tusschen vlak liggende lagen op een rationeele 
wijze gebruikt. Een nog volkomener gewelf ziet men 
bij het zoogenaamde graf van Pythagoras te Cortona. 
Wel zijn daar de steenen van het gewelf nog onregel
matig, doch het principe, waarop de welfkunst berust, 
was blijkbaar reeds bekend. Een volkomen gewelf vindt 
men te Chiusi. Het is uit zorgvuldig behakte, vier
kante blokken geconstrueerd en de voegen zijn zoo 
dicht, dat men er niet aan kan twijfelen of men heeft 
met het werk van zeer ervaren werklieden te doen. 

Deze grafgewelven hebben echter zonder uitzondering 
zeer kleine spanwijdten. Stouter is de Etruskische 
gewelfbouw aan de poorten en bruggen, doch een 
spanwijdte van 8 M . wordt niet overschreden. 

Dat het ook bij de Etrusken niet aan gebouwen 
voor godsdienstige doeleinden ontbrak, spreekt van zelf. 
De benaming templnm is dan ook van hen afkomstig. 
Oorspronkelijk werd hieronder verstaan het geheele 
hemelgewelf, dat door de auguren of waarzeggers in 
een aantal deelen werd verdeeld, en wel vier voor elke 
windstreek, zoodat er in het geheel 16 waren. De 
oostelijke helft van het hemelgewelf was de gelukaan-
brengende, de westelijke de onheilspellende. 

Zagen de auguren dus op een bepaald tijdstip vogels 
in het westen, dan beduidde dit ongeluk; werden zij 
daarentegen in het oosten gezien, dan waren de goden 
gunstig gestemd. Het begrip van tempel beduidde 
dus in den aanvang niets anders dan een voor de 
auguren bestemde omheining, welks vier zijden naar 
de vier windstreken gericht waren. Later verstond men 
onder dien naam een vierkant gebouw, voor den gods
dienst bestemd. 

Volgens den Etruskischen ritus moest de ingang van 
een tempel op het zuiden gelegen zijn, opdat de bin
nentredende zijn blik naar het noorden , de plaats waar 
de goden woonden , zou kunnen richten. Men moest 
ook, na de goden vereerd te hebben, zich rechts wen
den om het gelukaanbrengende oosten in het aange
zicht te zien. 

Drie godheden waren het voornamelijk , die door de 
Etrusken vereerd werden: Tina, Cupra en Minerva. 
De eerste komt overeen met den Zeus der Grieken of 
den Jupiter der Romeinen en had dan ook een bliksem
schicht in de hand. De tweede heeft overeenkomst 
met Hera of Juno; de derde is de Pallas-Athene der 
Grieken en is gewapend met lans, schild en aegis. 
Daarbij kwamen dan nog 12 godheden, de Dii eonsentis, 
terwijl de gesluierde goden, de Dii involuti over goden 
en menschen regeerden , zoodat zelfs Tina hen gehoor
zamen moest. 

Vitruvius heeft ons bericht, hoe de Etruskische tem
pels ingericht waren; er is echter van geen enkelen 
tempel iets overgebleven, dat zou kunnen dienen om [ 
Vitruvius' mededeelingen te controleeren. Misschien '• 
zijn de tempels in den keizerstijd allen gesloopt, misschien 
waren zij ook van hout, en dus vroegtijdig ten gronde 1 
gegaan. 

De berichten van Vitruvius aangaande de Etruskische j 
tempels zijn niet zeer volledig. Zijne opgaven hebben dan 
ook tot verschillende uitleggingen aanleiding gegeven. 

De tempel stond op een rechthoekigen onderbouw, 
waarvan de zijden tot elkander stonden als 5 : 6. De 
cella, die meer breedte dan diepte had en in drie 
gedeelten gescheiden was, nam de helft van dit plateau 
in. De rest bestond uit een open zuilenhal, zoodat 
de tempel een prostylos was. 

De zuilen zijn, volgens Vitruvius, slank, worden 
I naar boven dunner en hebben een basement en kapi-
I teel. Het basement bestaat uit een plint, een bol 
j profil, een plat bandje en een aanloop naar de schacht. 
I Het kapiteel bestaat uit een vierkante abacus, een 
i kwartrond en een hals met astragaallijst. 
j De zuilen staan niet op gelijke afstanden; de beide 

middenste staan verder uit elkander, dan de overigen. 
! Volgens de beschrijving van Vitruvius zou de kroonlijst 
j onmiddellijk op de architraaf rusten. Daar echter op 
j Etruskische vazen verschillende tempels zijn afgebeeld, 

die een fries met triglyphen hebben , ligt het vermoeden 
voor de hand, dat Vitruvius het aanbrengen van een 

J fries als iets , dat van zelf sprak , beschouwde, ofwel, 
I dat een gedeelte van Vitruvius' beschrijving door de 

onkunde der kopieïsten is verloren gegaan. 
Het schijnt, dat de bovenbouw der Etruskische tem-

i pels uit hout, wellicht met terra-cotta bekleed, bestond. 
; De wijde afstand der zuilen maakt dit zeer waarschijnlijk. 
I Hoewel geen Etruskische tempel bewaard gebleven 
j is, kan men toch nog aan de latere Romeinsche tem-
I pels sommige hunner eigenaardigheden waarnemen. 
I De groote Jupiter-tempel op het kapitool te Rome was 
: in den Etruskischen stijl gebouwd , door een Etruski-
: schen bouwmeester ontworpen, door een Tarquiniër 

ingewijd. 
I Tarquinius Priscus moet hem gesticht en Tarquinius 

Superbus ingewijd hebben. Mag men Dionysios van 
Halicarnassos gelooven , dan zou deze tempel niet min
der dan 192 M . breed geweest zijn. In zijn drie cella's 
waren de beelden van Jupiter, Juno en Minerva op
gesteld. De oorspronkelijke tempel brandde in 83 v. 
Chr. af. Dionysios zag dus niet meer den oorspron-
kelijken tempel, daar hij pas 30 j . v. Chr. te Rome 
kwam. Ook deze tempel werd in 69 n. Chr. door 
brand verwoest en werd door Vespasianus, met behoud 
van den ouden plattegrond , doch hooger dan de vroe
gere , weer opgebouwd. Ten derde male werd de tempel 

, onder Domitianus in de asch gelegd, doch weder hersteld. 
Dat de maten van Dionysios onmogelijk juist kunnen 

! zijn, blijkt daaruit, dat op een van de reliëfs van den 
triomfboog van Marcus Aurelius het tempclfront is af
gebeeld , zooals het na de laatste restauratie was. Daar
uit blijkt, dat de beschrijving van Vitruvius hier ge
heel toepasselijk is; neemt men echter aan, dat de 
breedte van 192 M . , door Dionysios opgegeven, goed 
is, dan zouden er onmogelijk architraven, zelfs van 
hout te vinden geweest zijn, om een dergelijke afstand 
in drieën te overspannen. 

Misschien heeft echter dit cijfer betrekking op een 
terras, waarop de tempel stond. 

Het inwendige der Etruskische tempels is naar alle 
waarschijnlijkheid rijk beschilderd en verguld geweest. 
De grafkamers der Etrusken prijken althans steeds met 
kleuren en verguldsel, en het is niet aan te nemen, 
dat zij deze liefde voor kleuren bij hunnen tempel
bouw verloochend zouden hebben. Uit bewaard ge
bleven reliëfs is af te leiden, dat de tempeldeuren de 
volle hoogte der zuilen hadden, zoodat het licht in den 
tempel zeer voldoende geweest zal zijn. Hypethraal 
tempels werden door de Etrusken niet gemaakt, daar 
Vitruvius ten stelligste verzekert, dat deze tempelsoort 
nooit te Rome nagevolgd is. 

Hoewel Vitruvius ons slechts één bepaalden zuilvorm 
beschrijft en ook van triglyphen niet spreekt, heeft 
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men toch aan verschillende Etruskischc grafsteden ook 
zuilvormen, aan de Ionische en Korinthische herinne
rende , gevonden, terwijl ook triglyphen herhaalde ma
len voorkomen. 

Van de dakbedekkingen der Etruskischc tempels zijn 
nog verscheidene fragmenten bewaard gebleven. Hier
uit blijkt, dat zij, evenals de Grieken, pannen van 
terra-cotta gebruikten . die op de bekende wijze over 
elkander gelegd waren. 

Reeds verscheidene malen hebben wij van de Ktrus-
kische grafkamer gesproken. 

De grafheuvel is ook in Italië het voorbeeld voor 
de latere grafmonumenten geweest. Overblijfselen van 
dergelijke piramidevormige, op min of meer hooge 
stylobaten geplaatste gedenkteekenen worden nog hier 
en daar gevonden. Op den top der piramide, die 
soms uit gehouwen steen , soms slechts uit aarde be
stond , weiden bekroningen van verschillenden vorm 
geplaatst. 

Binnen de monumenten vindt men grafkamers, 
die, of in de natuurlijke rots gehouwen , of, zooals 
wij reeds zagen, uit steen geconstrueerd werden. 

Rotsgraven vindt men in die streken, waar voorna
melijk tufsteen wordt aangetroffen. Vooral hier ziet 
men getrouwe nabootsingen van de Etruskischc wonin
gen , dikwijls met een vrij rijken plattegrondvorm , zoo
als te Perusia. Het is in deze graven , dat de bekende 
muurschilderingen worden aangetroffen. Zij werden op 
een pleisterlaag aangebracht en de omtrekken, juist 
als bij de Kgyptenaren, in die pleisterlaag gegrift. De 
kleuren waren zwart, wit, rood, geel, blauw, groen, 
grijs en bruin. Het zijn meest feestmalen of jachttafe-
reelen, die afgebeeld zijn. De mannelijke figuren zijn 
donkerder van huidkleur dan de vrouwelijke. 

In de graven vindt men sarcophagen die, al naar 
het vermogen van den doode , meer of minder rijk in 
albast, marmer of terra-cotta bewerkt en rijk beschil
derd zijn. Deze sarcophagen kwamen in onbruik toen 
de lijkverbranding in zwang kwam; men verving ze 
toen door asclikisten, die soms den vorm van een ge
bouw of een kleine sarcophaag, doch meestal den be
kenden vaasvorm hebben. Deze urnen zijn zeer smaakvol 
versierd, deels met geometrisch, deels met planten-or-
nement; ook aan tafercclen met figuren ontbreekt het niet. 

Ten slotte vermelden wij nog de bronzen en aar
den voorwerpen, die in zoo groot aantal in deze graven 
gevonden werden. Het schijnt, dat de invloed van 
de Grieken in deze werken niet te miskennen valt. 

P R I J S V R A G E N , 
U I T G E S C H R E V E N D O O K D E M A A T S C H A P P I J T O T 

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

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
heeft de onderstaande drie prijsvragen uitgeschreven: 

J. IIKT LEVEREN VAV EEN PLAN VOOR KEN KERK VOOR DEN 

PROTEST ANT8CH KN KERKDIENST. 

Het bouwterrein wordt verondersteld te zijn een plein. 
De keuze der materialen voor den bouw der gevels is 
beperkt tot baksteen, met gebruikmaking van terra
cotta. De keuze van den geschiksten vorm voor het 
gebouw wordt vrijgelaten. 

De kerk moet voor 1 500 zitplaatsen worden ingericht; 
galerijen mogen niet worden aangebracht; er moet 
gelegenheid bestaan om een carillon en een of meer 
luiklokken te plaatsen. 

Bij de kerk worden verlangd: 
een consistoriekamer, 
een vertrek voor den dienstdoenden predikant, 
een vertrek voor de diakenen , 
een cathechisatickamer, 

een ruimte tot berging van het archief, 
een bergplaats voor nachtmaal-tafels en voor stoelen, 
een voor brandstoffen enz.; 
voorts wordt bij de kerk verlangd een woning voor 

den koster, waarbij een wachtkamer, te gebruiken bij 
huwelijksplechtigheden, doop , enz. 

De volgende teekeningen worden verlangd: 
een plattegrond met aanduiding van de zitplaatsen, 

op de schaal van I a 200; 
de plattegronden, die verder noodig zijn tot verdui

delijking van de indeeling der kosterswoning, op de 
schaal van 1 a 200; 

de vóór - , de achter- en één zijgevel, op de schaal 
van 1 : 100; 

een doorsnede over de lengte-as, op de schaal van 
1 a 100 ; 

een doorsnede over de breedte-as, op de schaal van 
1 a 50. 

De doorsneden moeten zoodanig worden gekozen, 
dat het orgel en de predikstoel zichtbaar zijn. 

De wijze van behandeling der teekeningen wordt ter 
keuze overgelaten aan den ontwerper. 

De vervaardigers der bekroonde ontwerpen, wier 
teekeningen niet voor photolithographische reproductie 
vatbaar zijn, nemen bij de aanvaarding der prijzen de 
verplichting op zich, de door de Jury aan te wijzen 
teekeningen van hun ontwerp voor dergelijke reproductie 
geschikt te maken. 

Bij het ontwerp wordt eene memorie van toelichting 
verlangd. 

Voor het der bekroning waardig gekeurde ontwerp 
worden uitgeloofd de verguld-zilveren medaille en het 
getuigschrift der Maatschappij, benevens ƒ 2 0 0 in geld 
ter bestrijding van kosten. 

II. HET ONTWERP VOOR KEN HIXNKMIETIMMKRIKG IN KLANK 

EIKENHOUT VAN IIKT IllllI.IOTHKKKI.OKAAI. IN H E T 

GEBOUW DER MAATSCHAPPIJ. 

De plattegrond van het lokaal is als volgt: 

V 

< 7.80 M . > 
a. raam (3-licht), breed in den dag van het archi

traaf 4.15 M . , hoog tusschen dagzijde architraaf en 
dekplaat borstwering 3.36 M . ; hoogte der bovenzijde 
dekplaat van de borstwering, boven den vloer, 1.03 M . 

De middenstijlen van dit raam staan op 2.04 M . van 
as tot as. 

deur, breed in den dag 103 M . ; hoog in den 
dag 2.26 M . 

De as van de deur ligt op 0.83 M . uit den wand d. 
c. plaats voor eene stookgelegenheid, in de as van 

den wand. 
De verwarming van het lokaal geschiedt door mid

del van een kachel. 
De zaal, hoog 5 M . , moet langs de wanden d en c 

tot ± 3.50 M . hoogte worden betimmerd met boeken
kasten , waarvan het ondergedeelte is ingericht voor 
berging van plaatwerken. 

Aan een der wanden moet gelegenheid bestaan tot 
het plaatsen van een telephoontoestel, waartoe een 
oppervlakte noodig is, hoog 0.77 M . , breed 0.26 M . , 
de onderzijde 1.10 M . boven den vloer. 
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Het materiaal voor den schoorsteen of schouw wordt 
aan de keuze van den ontwerper overgelaten. 

Wat betreft het raam en de deur, moet de ontwerper 
alleen de opgegeven maten in aanmerking nemen. 

Men verlangt de teekeningen der 4 wandvlakken. 
A l deze teekeningen, omtrent welker wijze van be

handeling en het verder geschikt maken voor photo
lithographische reproductie hetzelfde geldt als voor die 
van de eerste prijsvraag, te leveren op de schaal van 
1 a 20. 

Het ontwerp moet vergezeld gaan van eene memorie 
van toelichting. 

Voor het der bekroning waardig gekeurd- ontwerp 
worden uitgeloofd de zilveren medaille en het getuig
schrift der Maatschappij, benevens/100 in geld ter 
bestrijding der kosten. 

III. H E T ONTWERP VOOR EEN LANTAARNPAAL OP [EKN PLEIN. 

De lantaarnpaal moet ingericht zijn voor 5 gaslich
ten, waarvan één in het midden. 

Men verlangt: een teekening van den opstand slechts 
in omtrekken, op de schaal van 1 a 10. 

Bij het ontwerp moet eene memorie van toelichting 
worden gevoegd, waarin moet worden vermeld welke 
materialen men heeft verondersteld. 

Voor het der bekroning waardig gekeurd ontwerp 
worden uitgeloofd de bronzen medaille en het getuig
schrift der Maatschappij, benevens ƒ 25™ter bestrijding 
van kosten. 

Ter mededinging voor I en II worden uitgenoodigd 
alle bouwkundigen, geboren of wonende in het Ko
ninkrijk der Nederlanden of zijne bezittingen ; voor III 
de gewone, buitengewone en kunstlievende leden der 
Maatschappij. 

Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvragen 
worden vóór of op 1 December 1887 franco ingewacht 
aan het bureau der Maatschappij Marnixstraat 402, te 
Amsterdam. 

( A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

Art. 1. Alle stukken ter beantwoording van deze 
prijsvragen worden vóór of op primo December 1887 
vrachtvrij ingewacht aan het bureau der Maatschappij, 
te Amsterdam, vergezeld van een adres, om zoo noo
dig met den inzender te kunnen correspondeeren , zon
der den naambrief te openen. 

Art. 2. De in te zenden stukken moeten zijn ge
merkt met een spreuk of motto. Er moet een gesloten 
naambrief zijn bijgevoegd, waarop van buiten dat motto 
is herhaald, en van binnen vermeldende den naam, 
de betrekking en woonplaats van den inzender. Alle 
stukken moeten aan de achterzijde gemerkt zijn met 
een geheim teeken, op te geven bij de terugvordering. 

Art . 3. De teekeningen mogen niet op houten ra
men gespannen worden. 

Het schrift der memorie , alsmede het letterschrift 
op de teekeningen, moeten door eene andere hand 
dan die des vervaardigers geschreven zijn. 

Bij het niet behoorlijk nakomen dezer bepaling, of 
bijaldien de vervaardiger zich vóór de uitspraak der 
Jury van beoordeeling bekendmaakt, blijft zijn ontwerp 
buiten aanmerking voor eenige onderscheiding. 

Art. 4. De ingezonden ontwerpen worden in han
den gesteld eener commissie van beoordeeling, bestaande 
uit vijf deskundigen. De Jury heeft het recht een premie 
in geld toe te kennen aan het best erkende antwoord 
op elke prijsvraag, indien zulk een antwoord niet voor 
bekroning kan worden voorgedragen. De premiën mo
gen het bedrag, voor de prijzen gesteld, niet te bo
ven gaan. 

Art . 5. De bekroonde ontwerpen blijven ingevolge 
art. 32 der wet het eigendom der Maatschappij. 

Art. 6. De uitslag der beoordceling van de ant
woorden op deze prijsvragen, wordt bekendgemaakt 
na de uitspraak van de Jury; het uitreiken der bekro
ningen heeft plaats op de Algemeene Vergadering in 
Mei 1888, waarop de ingekomen plans worden ten
toongesteld. 

De niet bekroonde ontwerpen moeten in December 
1888 worden afgehaald aan het bureau der Maatschappij 
te Amsterdam, op vertoon van het in art. 2 vermelde 
geheime teeken. De stukken der inzenders, buiten 
Amsterdam woonachtig, worden na genoemd tijdsbe
stek , aan een opgegeven adres, en tegen overlegging 
van het geheime teeken , teruggezonden. 

In bijzondere gevallen kunnen, op uitdrukkelijk ver
langen der inzenders , teekeningen binnen dit tijdsbestek 
door het Bestuur worden teruggezonden. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 

P R I J S V R A A G S O C I ë T E I T H E R E E N I G I N G 
T E D E V E N T E R . 

Aan de Redactie van De Opmerker, 

Beleefd verzoek ik tl eenige plaatsruimte in De Op
merker voor het volgende: 

De bovengenoemde prijsvraag werd indertijd in de 
vakbladen De Opmerker en Het /louwk. Weekblad, en 
bovendien in één of meer nieuwsbladen, geannonceerd; 
in het programma dier prijsvraag werd gezegd dat, na 
afloop der beoordeeling, de ingekomen plans te De
venter zouden worden tentoongesteld. 

De 63 ingezonden plans werden, zeker tot veler 
verwondering, in den zeer korten termijn van 3 dagen 
beoordeeld en eenige dagen later gedurende 2 dagen 
voor de Leden der Sociëteit tentoongesteld en een dag, 
zegge éin dag, voor liet publiek. 

Het publiek moest voorzien zijn van een schriftelijke 
introductie van een lid der Sociëteit . 

Genoemde ééndaagsche tentoonstelling werd niet in 
de vakbladen bekendgemaakt, wat m. i. redelijker
wijze in de eerste plaats mocht verwacht worden. 

Ook in de nieuwsbladen werd door mij vruchteloos 
naar de aankondiging der tentoonstelling gezocht; alleen 
in de Deventer courantwas, zooals een bevriende hand 
mij berichtte, een advertentie daarvan geplaatst. 

Dit bericht gewerd me echter te laat om de tentoon
stelling nog te kunnen bezoeken, zoodat ik zeer tot mijn 
spijt de bekroonde plans niet heb kunnen zien en 
gevolgelijk niet heb kunnen nagaan, welke fouten mijn 
plan aankleefden. 

Velen, misschien wel het meerendeel der inzenders 
zullen tengevolge der weinige publiciteit, die aan de ten
toonstelling is gegeven, evenals ik , de gelegenheid ge
mist hebben, hun werk met dat der bekroonden en ande
ren te vergelijken om daardoor eenige vrucht van hun ar
beid te oogsten. 

Het feit, dat de tentoonstelling alleen werd gepubli
ceerd in de buiten Deventer weinig gelezen Deventer Cou
rant, kan aanleiding zijn om het vermoeden , dat men de 
verschillende medewerkers ongaarne gelegenheid wilde 
geven het oordeel van de Jury te beoordeelen en dit 
te meer daar men, door de bepaling dat men van een 
introductie-kaart voorzien moest zijn, zich het recht 
voorbehield deze of gene niet tot de tentoonstelling toe 
te laten. 

Betreurenswaardig noem ik het nu, nadat reeds 
zoolang van verschillende zijden getracht werd de 
prijsvragen billijker in te richten en de medewerkers 
voor onheusche behandeling te vrijwaren, een van zóó 
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weinig waardeering getuigende handelwijze kan overko
men, terwijl een gediplomeerd architect lid der jury was. 

Was het niet plicht geweest voor bedoeld Jury
lid te waken voor de belangen zijner collega's, die hun 
tijd aan de beantwoording der prijsvraag hadden be
steed ? Een inzender. 

B E S C H I L D E R I N G V A N P L E I S T E R W E R K E N . 
In n". 41 van den vorigen jaargang deelden wij een 

en ander mede over de beschildering van bepleisterde 
oppervlakten; als de beste ondergrond voor deze be
schildering werd daarbij genoemd het polychroom-cement, 
door de heeren Ds. G. von Koch en Dr. R. Adamy 
te Darmstad uitgevonden. 

In het nommer van 3 November j.1. vergelijkt de 
Deutsche Banseiting dit cement met eenige andere mid
delen , door sommigen voor het doel — eene beschil
dering, die tegen den invloed der weersgesteldheid 
bestand is — aanbevolen. Het blad komt tot de con
clusie, dat het gebruik van het polychroom-cement ver
schillende voordcelen aanbiedt, die geen ander middel 
kan verschaffen. Dat het cement zich uitmuntend leent 
voor eene beschildering, bewijzen de proeven, die in 
het atelier te Keulen tentoongesteld zijnen de in die stad 
en op andere plaatsen uitgevoerde facaden, friezen en 
lijsten. De toenemende belangstelling, waarmede de 
vakmannen in Midden- en Zuid-Duitschland het middel 
gadeslaan , bewijst, dat het bestemd is in onze tegen
woordige architectuur eene rol te spelen , temeer, daar 
het ook geschikt is voor verschillende lokaliteiten en 
vooral voor keukens en kelders aanbevolen kan wor
den , omdat tie waterdamp geen invloed uitoefent op de 
verf, die het polychroom-cement bedekt. Deze voordee-
len zijn van groot belang voor verschillende fabrieken. 
Schimmelplanten kunnen zonder beschadiging van de 
bepleistering of verf gemakkelijk afgewasschen worden. 

De hardheid der bepleistering met polychroom-cement 
stemt overeen met die uit gewone cement en op 
de gewone wijze daargesteld. De dunne laag poly
chroom-cement aan de oppervlakte verbindt zich met 
de daaronder liggende portland-cement tot één vast 
lichaam. Bij zorgvuldige behandeling droogt het pleister 
betrekkelijk spoedig. 

De prijs der bepleistering bedraagt per M - . , met 
inbegrip van eenmaal verven, ongeveer / ' 2. Voor het 
overige regelen zich de prijzen natuurlijk naar de wijze 
der beschildering en moeten bij ornementen bovendien 
modelkosten in rekening gebracht worden. Metis niet 
overbodig op te merken , dat het de Deutsche Bauzeitung 
is, die bovengenoemden prijs noemt; het blad besluit 
zijn artikel met den wensch, dat „het middel om ce
ment voor eene Stereochromatische beschildering ge
schikt te maken", door architecten , schilders en stu
kadoors veelvuldig gebruikt worde. 

B E R I C H T . 
De Administratie van het weekblad De Opmerker 

wordt telkenmale uitgenoodigd tot het geven van in
lichtingen omtrent de voordeelen , aan het lidmaatschap 
van Architectura et Amicitia verbonden en de wijze, 
waarop men tot dit Genootschap kan toetreden. Daar 
het tijdroovend is alle aanvragen te beantwoorden , heeft 
voornoemde Administratie de eer mede te deelen: 

dat zij, die buitenlid van A . et A . wenschen te wor
den , daarvan kennis moeten geven aan den iste-Secre-
taris, den heer F . J . Bremmer Hzn . , Reguliersgracht 
74, te Amsterdam; 

dat de contributie ƒ 7 . 5 5 bedraagt en allen leden het 
weekblad De Opmerker zonder extra-betaling wordt 
toegezonden; 

dat de buitenleden deel kunnen nemen aan de be

antwoording van eenige prijsvragen en het recht hebben 
om de lokalen van het Genootschap te bezoeken ; 

dat ile prijs voor De Bouwmeester, op ƒ 8 per jaar 
gesteld, voor leden van A . et A . tot zes gulden wordt 
teruggebracht. 

De geabonneerden op De Opmerker, die alsnog als 
buitenlid van A . et A . wenschen toe te treden , worden 
uitgenoodigd daarvan vóór 1 Februari e. k. kennis te 

j geven; na dien datum kan geen ontslag van het loopende 
I abonnement worden verleend. 

De Administratie. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
Den isten Januari is te Luik op ruim 70-jarigen leeftijd over

leden de emeritus-professor aan de hoogeschoo], aldaar. Jean 
Louis Trasenster. Veertig jaren zijns levens heeft hij aan het 
hooger technisch onderwijs gewijd, en door zijne groote kunde 
heeft hij zich een Kuropeeschen naam verworven. Hij was 
Eere'-voorzitter der Vereeniging van ingenieurs, die aan de 
Luiksche hoogescbool hunne opleiding hebben ontvangen, ho
norair lid der Maatschappij van burgerlijke ingenieurs in frank
rijk en der Vereeniging van werktuigkundige ingenieurs in 
Engeland, commandeur der Leopoldsorde en begiftigd met ver
scheidene buiten landsche ridderorden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S -GRAVENHAGE . De Portugeesche Regeering heeft de inschrij

ving geopend voor den bouw van nieuwe havenwerken te 
Lissabon. 

Het programma der mededinging bevat in hoofdzaak de vol
gende bepalingen: 

De tijd der mededinging duurt negentig dagen en eindigt 
den 26sten Maart 1S87, te twee uren des namiddags. 

Tot toelating voor de inschrijving naar het welk. geraamd 
op 10,800 contos de reis of ongeveer f 29.160,000, wordt een 
waarborg vercischt van 540 contos de reis of ongeveer ƒ 1.458,000. 

Gedurende den tijd der mededinging is bij de betrokken 
afdeeling van het Ministerie van Openbare Werken, te Lissabon, 
inzage te bekomen van alle teekeningen , bestekken, peilingen 
enz., op het werk betrekking hebbende. 

De aanbiedingen, vergezeld van eene omschrijvende memorie, 
waarin op beknopte wijze alle mededeelingen worden gedaan 
betreffende de wijze en den aard van samenstelling van kaaien, 
dokken, muren en alles wat den havenbouw betreft, moeten 
geschieden met gesloten brieven, door aanbieders geteekend, 
welke onderteekening behoorlijk moet zijn gelegaliseerd. 

Ter verkrijging vnn nadere inlichtingen kunnen belangheb
benden zich richten tot den consul-generaal der Nederlanden 
te Lissabon. 

— Door den architect J. Mutters Jr. alhier is aan den 
Gemeenteraad voorloopigc concessie en toestemming aange
vraagd voor den aanleg van een park tusschen het Schcve-
ningsche liosch en het Badhuis, Met de betrokken grondei
genaren heeft reeds overleg plaatsgehad. en het plan bestaat 
perccelen voor villa's in te richten en te verkoopen. Hij wenscht 
de gemeentegronden, welke in dat plan voorkomen, aan te 
koopen voor ƒ 125,000, en zijne bedoeling is de straten en we
gen, zoo noodig gerioleerd, met de ruimten voor de beplantin
gen volgens de teekening, kosteloos aan de Gemeente af te 
staan. 

De hoofdweg zou volgens het plan eene breedte van 20 M . 
verkrijgen, waarvan 14 M . bestraat en het overige gemacadamd, 
terwijl de andere wegen ten genoegen van den Gemeenteraad 
zullen worden aangelegd en gemacadamd. 

Bij den aanleg zal zooveel mogelijk van het heuvelachtige 
van het terrein partij getrokken en het natuurschoon in het 
oog gehouden worden. 

Ook wil adressant de noodige bruggen in het park en over 
het kanaal ten genoegen van den Gemeenteraad maken en die 
kosteloos aan de Gemeente afstaan, evenals het terrein voor 
eene nieuwe zwemkom, als de Gemeente die door beplantingen 
wil doen omringen. 

— Het fabrikaat van den heer A. H . van liergen, te Hei l i -
gerlee, vindt steeds grooter aftrek. Zijne brandspuiten o. a. 
worden door verschillende gemeentebesturen aangeschaft. Dat 
deze collegicn over de werking ervan ingenomen zijn, bewijst 
wel het groot aantal certificaten, waarin het werk van dezen 
fabrikant aanbevolen wordt. Dezer dagen nog zagen wij een ge
tuigschrift van het Gemeentebestuur van Dreischor, waarin ver
klaard werd dat de aangeschafte spuit met een straalpijp van 
21 " / M , het water in horizontale richting op 31 M . afstand 
wierp. Spuitende met twee stralen tegelijk, bereikten deze 
de hoogte van 22 M . (pijpwijdte 17 en 14 m M.). Met vertrou
wen kunnen wij de spuiten van den heer Van Bergen aanbevelen. 
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'S-GRAVKNHAGE. De technische afdeeling . 
van de Koninklijke Commissie voor eene | 
haven te Schcveningen heeft hare werk-1 
zaamheden volbracht en als vrucht daar-
van een schetsontwerp ingediend voor 
eene binnen- en buitenhaven van niet te ' 
groote afmeting, maar met behoorlijken 
diepgang. Thans wordt deze aangelegen
heid overwogen door de afdeeling voorde 
defensie, bestaande uit den kapitein-luit. 
t/z. Blauw en luit.-kol. Cool. Eenige vertra
ging, ondervonden door ongesteldheid van 
eerstgenoemde, heeft thans opgehouden. 

AMSTERDAM. Het bestuur der Maat
schappij tot Bevordering der Houwkunst 
heeft aan de besturen der voornaamste 
gemeenten een circulaire gericht, waarin 
het als zijn oordeel te kennen geeft, dat 
de uitbreiding en verfraaiing onzer steden 
niet altijd op volkomen oordeelkundige 
wijze heeft plaatsgehad. Het Bestuur 
verklaart zich bereid 0111 in voorkomende 
gevallen gemeentebesturen of gemeente-
bouwmeesters geheel belangloos met ad
vies bij te staan, en kan daarin, zoo noodig, 
zich van de medewerking verzekerd houden 
van erkende specialiteiten. Reeds meer
malen werd door het BestUUI aan gemeen
ten advies verstrekt bij bouwzaken van 
allerlei aard. restauratie van oude monu
menten, uitschrijven en beoordeelen van 
prijsvragen enz. en steeds heeft het aan 
de geuite wenschen voldaan, zonder andere 
kosten in rekening te brengen dan die strikt 
noodzakelijk waren voor onderzoekingen of 
reizen, zoo die onvermijdelijk waren. 

De Maatschappij heeft in dezelfde circu
laire aan de gemeentebesturen gevraagd 
haar een exemplaar van de bestekken der 
gemeentewerken te willen toezenden, ter 
plaatsing in de bibliotheek. 

— In het gebouw der Rijks-academicvan 
Beeldende Kunsten alhier zal, te beginnen 
op Maandag 10 Juni 1887 plaats hebben 
het examen, bedoeld in art. 11 der wet 
van 26 Mei 1870 [Staatsblad no. 78). 

Dit examen wordt deels schriftelijk, deels 
mondeling afgenomen, de Staatscourant 
no. 2 (1887) bevat verdere bijzonderheden. 
Die het examen met goeden uitslag heb
ben afgelegd, worden toegelaten tot een 
wedstrijd in tic schilderkunst. 

Hij, die den gouden eereprijs is waardig 
gekeurd en blijken heeft gegeven van 
groot talent en buitengewonen aanleg, 
kan , op gemotiveerde aanbeveling der 
Commissie van toezicht. door den Koning 
hoogstens gedurende vier achtereenvol 
gende jaren met een jaargeld van ƒ1200 
worden begunstigd. teneinde hem in de 
gelegenheid te stellen zich in de schilder
kunst te volmaken. Deze ondersteuning 
wordl telkens voor e'en jaar verleend. 

AMSTERDAM. De Maatschappij Art i et 
Amicitiae heeft voor de premieplaat der 
Vereeniging tot Bevordering van Beelden
de Kunsten over 1S88, eene prijsvraag 
uitgeschreven, waartoe alle Nederlandsche 
beoefenaars der etskunst worden uitge
noodigd mede te werken. 

Het program der prijsvraag is ten bu-
reele der Maatschappij te bekomen. 

— In het Bouwkundig Weekblad komt 
het bericht voor, dat de heeren |. Klu i t , 
Th. G. Schi l l , H . 1'. Berlage Xzn . 1'. J. 
Houtzagers en J. R. de Kruijff benoemd 
zijn tot leden der Commissie van beoor
deeling der antwoorden, ingekomen op de 
in 1885 uitgeschreven prijsvragen van de 
Maatschappij tot Bevordering der Houw
kunst. 

L E E U W A R H E N . De heeren G. W. van 
Barneveld Kooy Sr. en Th. van den Broek 
te Amsterdam, concessionarissen voorden 
aanleg eener drinkwaterleiding alhier, heb
ben aan het Gemeentebestuur ingediend 
het volledig technisch plan van aanleg 
dezer leiding met uitvoerige teekeningen 

en beschrijvingen van de prise d'eau in 
de Wijde Ee, nabij GrOUW. 

Na goedkeuring van het plan zal met 
de uitvoering worden begonnen. 

DEVENTER . Naar wij vernemen, zijn de 
onderhandelingen van de Kon. Ned. Lo-
aalspoorwegmaatschappij met de Hol

landsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
over de exploitatie harer lijnen geslaagd. 

ROERMOND. Als Rijks-opzichter van den 
Waterstaat is alhier ingedeeld de heer De 
Mazier, in de plaats van den heer Fagel, 
onlangs overleden. 

OUDEWATER. Bij koninklijk besluit is 
aan deze gemeente eene subsidie verleend 
van fyxyo, ter tegemoetkoming in de kos
ten van de uit- en inwendige restauratie 
van het in anno 1588 gebouwde raadhuis, 
onder deze bepaling, dat reeds in ditjaar 
de restauratie moet worden volbracht. 

BENOEMINGEN. 
Tot directeur der gasfabriek te Maarsen 

is benoemd de heer Spruijt. van Utrecht. 
Tot vervanging van den heer I'. A . van 

Aken. op zijn verzoek eervol ontslagen 
als administrateur-ingenieur der Leidsche 
Duinwatermaatschappij, is benoemd de 
Heer Charles van Spall, te Amsterdam. 

A D V E R T E N T I E N . 
De gemeente KU31EHEX vraagt prrjs-

opgaaf voor de levering van 

T w a a l f d u i z e n d s t u k s I r o n B r i c k s , 
groot X 31 O .M. volgens over te leg
gen monster te leveren, franco wal of station 
te SijhiPt/eti vóór uiterlijk I" Mei e. k. 

Franco munsters en aanbiedingen worden 
door den Gemeente-architect aldaar aange
nomen tot 5 Februari a. s. 

.Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
1 VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den 18' Januari 1887, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappjj tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek X". 111. 
De lever ing van stalen spoor

staven, stalen laschpla ten , sta
len e indplaten en ijzeren haak-
en schroefbouten ten behoeve 
van het vernieuwingsfonds der 
Staatsspoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens art. 21 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 1*"» Januari 
1SS7 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van de 
Heeren Sectie-Ingenieurs W. .1. K L E R K DE 
R E I S te Meppel en H. E. BEUNKE te Breda 
en is op franco aanvriuig aan genoemd Cen
traalbureau ( \td. Weg en Werken) te be
komen . tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

ttrecht, den 80"" December ISSIi. 

Bouwterrein te Koop. 
Aan den Koermondschen weg te 

Venloo zijn eenige goed. gelegen 
BOUWTERREINEN te K o o p , 
van verschillende breedten en diep
ten , zeer geschikt voor den bouw 
van Heereiihuizen. 

Te bevragen bij den heer H . V A N 
G A S S E L T , Mr. Timmerman, aldaar. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 10 Januari 
1887. des middags te 12 uur. op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

A . H e t bouwen van Wnlbcsehoe i -
ingon om- en van Loodsen, C o m 
post- en Beerput ten enz. bij en 
op het te r re in voor de nieuwe 
A s c h - on V u i l n i s b e l t aan de 
Kos tve r lo r en W e t e r i n g ; 

B . H e t ve rbouwen v a n do voorma
l ige Stads-Bibl io thoek aan de 
Heerengracht N " . 4 0 , tot Open
bare Lagere School 3e klasse 
voor Jongens ; 

C. He t leveren van Andernaohsche 
K e i e n . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van /' 3.26 voor de sub a (met 
4 teekeningen), f 1.— voor de sul) b (met 
één teekening) en ƒ 11.13 voor de sub c ge
noemde. 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 
ti en c genoemde . ten Kantore van den Stads
ingenieur, Raadhuis kamer N". Dili, en voor 
de sub b genoemde, ten Kantore van den 
Stads-Architect. Raadlmis kamer N°. 101, 
des ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

he Secretaris, 
L E .JOLLE. 

Amsterdam, HU December lSSIi. 

ÖPEMUIE 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 

A.US1 H ft DAM zullen op Maandag 17 Januari 
1887, des middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

A . H e t ve rbouwen van de Open
bare Lagere School der 2de 
klasse L e t t e r E , i n de M a r n i x -
straat , tot eene School voor 520 
K i n d e r e n . 

B . H e t gereed maken v a n een ter
r e i n , bestemd voor Spoel- en 
Wandelp laa ts , aan de Linnaeus-
straat, i n den Over-Amstelschen 
Po lde r . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ1.60 voor de sub a (niet 
2 teekeningen) en / 0.20 voor de sub 6 
genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 
ti genoemde ten kantore van den Stads-Ar
chitect, Raadhuis kamer N ' . 101, en voor 
de sub h genoemde ten kantore van den 
Stadsingenieur, Raadhuis kamer X" . 10(1, 
des ochtends van 11 •—12 uur. gedurende de 
week welke der besteding voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A X TIEXIIOVEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 0 Januari 1SS7. 

Namens den Heer A. J . M. B O E L E N al
hier, zal de Architect .1. V E R H E U L DZN. 
op Zaterdag 22 Januari 1887, 's morgens ten 1L 
uur in het Zuid-Hollandsch Kot'tiehuis aan
besteden : 

De O V E R D E K K I N G van den T u i n 
behoorende tot het Z u i d - H o l 
l andsch Koff iehuis a lh ier . 

De Teekeningen en Bestek liggen aldaar 
ter inzage en zjjn verkrijgbaar bjj cle VVEII. 
V. D. HOEVEN EN KOTHMKI.IER, Boek
handel Hoogstraat 3511 alhier, tegen betaling 
van f%.— per stel. 

Enkele bestekken tegen f 1.—. 
Rotterdam, Januari 1887. 
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De ondergeteekende Burgemeester Y U De
renter verklaart bjj dezen, door den Heer A. 
H . V A N BEUGEN fabrikant te lleitiqerlee 
in 1884 E E N N I E U W U U R W E R K ge
leverd is in den toren van de Bergkerk te 
Deventer en dat die levering zeer ten genoe
gen van het Gemeentebestuur heeft plaats 
gehad. 

Deventer, den 15 December lSSfi. 
(get.) De tlttre/e/ncesfer voornoemd, 

V A N HEEMSTRA. 

AANBESTEDING, 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

AMSTERDAM rallen op Maandag 10 Januari 
1887, des middags te \i uur, op het Raad
huis , in het openbaar herbesteden: 

H e t A A N P L E M P E N van een W A 
T E R V L A K T E i n den K w a k e r s 
poe l bij do Potgietorstraat en 
het te r re in v a n den Houtzaag
molen >do Bo te r t on" , voor den 
b o u w v a n twee Openbare Lagere 
Scholen l o klasse. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdruk kern, 
tegen betaling van jQ.70 (inet één teekening). 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Architect, Raadhuis kamer 
N°. 101, des ochtends van 10—12 uur. 

Hurgemeesler en Wethouders voornoemd, 
V A N T IENHOVEN. 

De Secretaris, 
LK J O L L E . 

Amsterdam, 80 December 1SS6. 

PI10T0LITI10GKAPII1E, PHOTOZIMOGRAPHIE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

v a n G . J . T H I E M E , t e A r n h e m . 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Phalalithegraphie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ph»t«ilnr«-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne sten-injin-iin -irhtlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzcn. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco 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, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m T$«. S f J O , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

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

STOOMKETELS n W E H T H , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S:i bekroond met 
EERE-DIPLOMA (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 . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag 17 Januari e. k , des namid

dags te :l ure, Café 1B0ODKLEEUW" , Vjjgen-
dain alhier, van een 

Turngebou w met annex W o o n h u i 
zen enz. op de daartoe bestaande 
fundeeringen aan de M a r n i x -
straat en L e i d s c h e kade te A m 
s terdam. 

Aanwijzing in loco zal worden gegeven op 
Zaterdag 15 Januari, 'snamiddags te i ure 
aan de Directiekeet. 

Bestek en teekeningen zjjn te verkrijgen 
bjj de Firma IPENBUUR & V A N SKLDAM, 
Damrak IS te Amsterdam, tegen betaling van 

ƒ 2.50 per stel. 
KAREI . M U L L E R E N JONAS 1NGENOHL. 

Architecten. 

DR00GINRICHTINGEN voor Koflie en andere a/of 
niet tropische producten; 

Rollende n foptMewtMt SteeDoreoKiopes, 
GEBOUWEN in Scherphoek en nm andere hoimnijito', 

p M in ijzer »i ijzer met hout ••; steen. 
VAN DER LINDEN & C \ te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar, 

(aalvniiirteerinc »P l-iicin. 

BËCkËft & BtDDIKUH. - AKMIKM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

I 1 P A f - , 

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 , 
WEEGWERKTUIGEN. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L™, LONDON. 
E x p l o i t a t i e d e r M i j n e n v a n V a l d e T r a v e r s . 

F A B R I E K l u t m . NATUURL ASPHALT 

A M S T E R D A M f ^ v S ^ M '^J DE TRIIERS 
Beltweg Ti". 3 . % I ÉH i T ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c l i v l o e r e n . 
V l e r k e n i n A s p l i a l t - M a s l i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o m v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r c n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r a g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e l o n - F m i d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zinde l i jk , Voch twerend , Ondoordr ingbaar , Geraaswerend. 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg ï , Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G. KNOOPS C.Ozx.. Beekstraat F . fiü, te Arnhem. 

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

DE LINT & C. 
Oottxeedljlc 2 4 8 , Kot ter dam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 

TROITOIR-, G E K S T - ES I JZERSTEEMEGELS. 
Groote voorraden. 

A . H . V A N B E R G E N , 
F A B R I K A N T T E 

H e i l i g e r l e e , 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 , 

T O R E N U U R W E R K E N 
E N 

L U I D K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gonden en Zi lveren Medai l les . 

Gedrukt bij G. W. ran der Wiel & C°.. te Aro>.wi 

Redacteur-Uitgever F. \V. VAX CiKXDT Uïz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertenliën: 

Bureau van De Of merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architeetttra et Amieitia TAX SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WEISSMAN. 
Stukken, de/e Redactie betreffende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. POSTHUMUS MKYJKS, Kerkstraat 170 te Amsterdam 

A.WW., 
AÜOXNEMENT / 2.25 per 3 maanden of wel zes ruiden per jaar, bij 

voornitbetaling én franco toe/ending van dit bedrag. Voor het buitenland 
ƒ7.50 en Nederlandsch-Indie f g.—, beiden bij vooruitbetaling. 

AI iVERTEXTIEX ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZOXDKRI.IJKK XOMMKRS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen au het Bureau van De Opmerker te 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den lieer Arnhem en bij tien Hoofd-currespondent Jon. G. STKMI.KR CZN., Iioek-
F. J. BKEMMKK HZN., Reguliersgracht 74, 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 . 

De 875s'e gewone vergadering zal worden gehouden 
op Woensdag 19 Januari, des avonds te 8 uren, inliet 
American Hotel alhier. 

De agenda voor deze vergadering is: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Mededeeling van het rapport der Jury voor de 

prijsvragen 1885—1886; 
c. Bijdrage van den heer J . L . Springer; 
d. Idem van den heer R. A . Heij; 
e. Kunstbeschouwing, te geven door den heer H . G. 

Jansen. 

Den leden wordt in herinnering gebracht, dat de 
inlevering der antwoorden op de prijsvraag voor een 
Eden-theater moet geschieden vóór of op 20 Februari 
e. k., ten huize van den iste-Secretaris, Reguliers
gracht 74. 

Het Bestuur van de Schetsclub heeft zich geconsti
tueerd als volgt: Jan Springer, Voorzitter; R. A . Heij, 
Secretaris; J. C. di Gazar, Commissaris. 

Namens liet Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

F . J . Bremmer Hzn. 

Lokaal-commissarissen hebben de eer te berichten, 
dat een kegelpartij zal plaatsvinden op Zaterdag den 
22 Januari, des avonds te 8'/, uren, in Maison Strouc-
ken en noodigen heeren leden uit tot een druk bezoek. 

H . G . Jansen, 
Secretaris. 

( A . e t A . ) G E S C H I E D E N I S D E R S P O O R W E G E N 
V A N E U R O P A . 

D O O R J . A . V A N D E R SLUYS V E E R . 

Nu het vijftigjarig bestaan der spoorwegen in Enge
land, Belg ië en Frankrijk gevierd is, en een dergelijk 
jubileum in andere landen weldra zal volgen, verdient 
het aanbeveling in dit blad, dat niet alleen aan beeldende 
kunsten, maar ook aan technische wetenschappen ge
wijd is , een kort overzicht te geven van de geschie
denis dier wegen in ons werelddeel. 

Onder de belangrijke vraagstukken, waarin het groote 

publiek belangstelt, nemen de spoorwegen eene eerste 
plaatsin; de vlucht, door dit vervoermiddel in betrek
kelijk kort tijdsverloop genomen, is groot. Welk be
schaafd land ter wereld is tegenwoordig niet in het 
bezit van ijzeren banen ? Daar, waar zij nog niet gevon
den worden, rust men niet, vóórdat het snelle ver
voermiddel , waardoor de gemeenschap vergemakkelijkt 
wordt, is totstandgebracht. In vroegere tijden moes
ten rivieren en kanalen grootendeels in de behoeften 
van het vervoer voorzien, terwijl het transport in land
streken , die geheel van waterwegen verstoken waren, 
langs slechte wegen moest plaatsvinden ten koste van 
veel tijd en belangrijke uitgaven. Het vraagstuk der 
spoorwegen is een belangrijk onderwerp tot overden
king, zoowel voor den administrateur, den philosoof, 
den ingenieur, als den koopman of den man van het 
zwaard. 

Spoorwegen zijn door de verbeteringen, die zij in de 
gemeenschapsmiddelen gebracht hebben , een der mach
tigste middelen van beschaving, een der krachtigste 
bolwerken bij den aanval van vijanden. 

Het vervoer van reizigers en kostbare koopmans
goederen is een der voornaamste bronnen van inkom
sten voor de spoorwegen; daartegenover staat, dat de 
algemeene onkosten van administratie, onderhoud en 
dergelijken, die dagelijks terugkeeren, daardoor gedekt 
moeten kunnen worden, en dat deze over het algemeen 
grooter zijn dan bij kanalen het geval is. Daarbij 
komt, dat de bestuurders van spoorwegen dikwijls ge
dwongen worden de tarieven te verlagen om met de 
kanalen te kunnen concurrceren. 

E n toch zijn de voorspellingen bewaarheid; het wel
slagen heeft de stoutste verwachtingen overtroffen. De 
spoorwegen doorsnijden reeds in alle richtingen het 
grootste deel van Europa en Midden-Amerika, terwijl 
A z i ë , Afrika en Austral ië in het bezit zijn van be
langrijke lijnen, die weldra tot in de minst bewoonde 
streken zullen doordringen, om in de meest verwijderde 
staten de beschaving voort te planten. 

Tegelijkertijd met de spoorwegen is een niet minder 
merkwaardig werktuig, de electrische telegraaf, in de 
wereld gekomen. De spoorwegen en de telegraaf be
vorderden de ontwikkeling van handel en nijverheid, 
terwijl de oude middelen van vervoer begonnen te W i j -
nen; zij oefenden niet alleen op handel en nijverheid N 
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invloed uit, maar ook op alle takken van het mensche-
lijk vernuft, als: landbouw, ontginning van mijnen, 
wetenschap , kunsten , zeden en gewoonten, het welzijn 
der menschen , politiek en beschaving, en zulks tot eene 
hoogte, waarvan niemand zich rekenschap kon geven. 

Indirect werkten de spoorwegen mede tot uitvoering 
van groote werken op het gebied van bouwkunst. In 
de onmiddellijke nabijheid der stationsgebouwen werden 
straten en grootsche pleinen aangelegd , terwijl schoone 
bouwgewrochten medewerkten om de nieuwe omgeving 
te verfraaien en te verlevendigen. 

Vatten wij alles te samen, dan hebben de bestaande 
spoorwegen reeds ontelbare diensten aan geheel het 
menschdom bewezen. Men zou genegen zijn de meening 
uit te spreken, dat zij de uiterste grens van volmaaktheid 
bereikt hebben en toch wordt er dagelijks naar verbe
tering gezocht, waartoe de verschillende maatschappijen 
pogingen in het werk stellen, die op prijs gesteld 
moeten worden. 

Wat zullen de spoorwegen der toekomst zijn ? Nie
mand kan dit beantwoorden, maar men mag aannemen 
dat er nog grootere ontwikkeling zal komen en een 
hooge trap van stoffelijke en zedelijke macht bereikt 
zal worden , waarvan wij ons vooralsnog niet dan een 
flauw denkbeeld kunnen vormen. 

De belangrijkheid dier wegen als middel van ver
voer is in de laatste jaren ontzaglijk toegenomen ; toen 
in 1829 de eerste spoorweg, met beweegkracht door 
stoom , van Manchester naar Liverpool geopend werd , 
werd daarvan slechts gebruik gemaakt voor het vervoer 
van de producten der mijnen naar de schepen. Zelfs 
na het welslagen van deze nieuwe onderneming gaven 
de bewoners dier streken de voorkeur aan de oude 
middelen van vervoer, en slechts op enkele plaatsen, en 
dan nog op korte afstanden, kon de spoorweg een be
staan vinden. Hierin kwam verandering, toen eenige 
jaren later de spoorwegen van Londen naar Birmingham 
en Bristol voor het publiek geopend werden en met 
meer snelheid gereden werd. 

Overmacht deed weldra erkennen, dat de spoorwegen 
geroepen waren tot het spelen van eene belangrijke 
rol in de politiek en de handelswereld; de spoorwe
gen brachten staten , menschen en streken tot elkander, 
vermenigvuldigden de handelszaken en vergemakkelijk
ten de verwisselingen van producten en denkbeelden. 

Zoodra het nieuwe vervoermiddel meer bekend werd , 
en iedereen het nut en voordeel ervan inzag, verrezen 
spoorwegen als met een tooverslag op alle plaatsen uit 
den grond; dat enkelen de voordeden niet afwierpen, 
die men ervan verwacht had , is zeer natuurlijk en dit 
verschijnsel is bij elke nieuwe zaak waar te nemen. In 
de laatste jaren is men ook op dit punt wijzer gewor
den ; plaatsen, waarvan niet te verwachten was, dat zij 
een druk vervoer zouden opleveren en die toch te be
langrijk waren om ze geheel af te sluiten, werden door 
secundaire banen of tramwegen verbonden, die zich aan 
het groote net aansloten, met minder kosten gebouwd 
en met lichter materieel geëxplo i teerd konden worden. 

Wij zullen nu overgaan tot een kort overzicht van 
de geschiedenis, die eene der meest interessante blad
zijden in het groote geschiedboek der menschheid be
slaat. Zij wijst ons op de vooroordeelen, die zelfs bij 
de grootste geesten tegen belangrijke uitvindingen heb
ben bestaan, maar leert ons ook, dat de volkeren zich 
vroeg of laat moeten onderwerpen aan de wetten van 
vooruitgang en dat de tegenstanders gedwongen wor
den zich te buigen voor de waarheid, die zij vroeger 
ontkend hadden. 

Engeland. Het is bekend, dat Engeland de baker
mat der spoorwegen is; de allereerste spoorwegen met 

geringe snelheid werden sedert 1650 in Northumber
land , Wales, en Staffordshire voor de exploitatie der 
mijnen gebruikt en in datzelfde land werd in 1825 de 
eerste spoorweg voor het vervoer van reizigers, tus
schen Darlington en Stockton, geopend, evenwel ook 
nog zonder stoomvermogen. Stephenson voerde in 1829 
stoom als beweegkracht in op de lijn tusschen Liver
pool en Manchester en de exploitatie stelde na weinige 
jaren zonneklaar in het licht, dat aan snel vervoer 
groote voordeden verbonden zijn ('). 

In Engeland, waar het groote publiek zeer spoedig 
het gewicht gevoelt van industriëele uitvindingen, werd 
het nut ingezien van deze nieuwe wegen, waardoor de 
gewone snelheid van verkeersmiddelen verviervoudigd 
werd. In 1832, slechts twee jaar na de opening van 
den weg van Liverpool naar Manchester, werd de eerste 
steen gelegd voor de lijn van Londen naar Birmingham, 
en reeds in 1834 sprak de heer Peel, lid van het 
Engelsche Ministerie, deze merkwaardige woorden bij 
het einde van eene meeting te Tanvort: „Laten wij 
ons haasten, mijnheeren; het is noodzakelijk, dat ge
meenschapsmiddelen door stoom, van het eene punt 
van het koninkrijk naar het andere, worden gemaakt, 
opdat Groot-Brittanje zijn rang en heerschappij in de 
wereld kunne blijven ophouden." 

Men moet evenwel niet denken, dat iedereen het 
met dezen spreker eens was. A l werd het getal aan
hangers , sedert het welslagen van bovengenoemde lijn, 
grooter en daardoor voedsel gegeven aan de voorberei
ding tot den aanleg van meer belangrijke wegen , de 
eigenaars van kanalen, de pachters der tollen van ge
wone wegen en vele andere menschen sloten de oogen 
voor het licht. Zelfs het Parlement toonde zich vijandig; 
het was in 1842, dat de Hertog van Wellington, toen
maals terneergedrukt, doordien zijn collega Huskisson 
door eene locomotief gedood was, zich bepaaldelijk 
tegen het reizen met een spoortrein verklaarde en K o 
ningin Victoria ging er in 1843 ternauwernood toe 
over van dit nieuwe vervoermiddel gebruik te maken. 

Na den weg van Liverpool naar Manchester werd 
die naar Bristol aangelegd en Engeland in weinige 
jaren als met spoorwegen doorploegd, waardoor de 
voornaamste plaatsen aansluiting verkregen. Te midden 
van dit tal van lijnen, die elkander in alle richtingen 
kruisen, onderscheidt zich de groote slagader van het 
noorden naar het zuiden, tusschen Brighton en Edin
burgh , gaande langs Londen, Birmingham, Vork 
en Newcastle. Uit deze lijn loopt een tak naar het 
oosten, de belangrijke baan van Birmingham naar 
Liverpool, zich aansluitende aan de lijnen van Londen 
naar Manchester en van Liverpool naar Lancaster. 
Andere, niet minder belangrijke lijnen zouden genoemd 
kunnen worden, maar dit zou onze beschouwingen te 
veel uitgebreidheid geven. 

De gesteldheid van het terrein in Schotland leent 
zich niet zoo goed tot den bouw van spoorwe
gen , en vandaar was er langen tijd slechts één belang
rijke lijn, die van Edinburgh naar Glasgow, met eenige 
kleinere lijnen in de mijndistricten ; in later jaren is 
evenwel het net, vooral in het zuiden, uitgebreid. 

Ierland, waar deze moeilijkheden niet zoo groot zijn, 
was na het succes in Engeland spoediger voorzien van 
spoorwegen en ook daar werden de voornaamste steden 
onderling door ijzeren banen verbonden. 

('1 De proeven, om sloom toe te passen op (le beweging van een schip, 
dagtekenen van het begin <ler 18'1' eeuw, loen Papin een eerste stoom
boot bouwde; de uitslag was ongelukkig, want de schipper werd over
vallen en alles vernield. De proeven van de Kngelschc werktuigkundi
gen Watt en Bootton, die van 1769-1785 met alle kracht aan de 
volmaking der stoommachines arbeidden, slaagden beter, maar de proef
nemingen om wagens door stoom te bewegen mislukten. Stephenson 
werkte het denkbeeld met goed gevolg uit en in 1812 bracht hij de 
eerste locomotief in de wereld. 
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Zooals vroeger werd medegedeeld, komt aan George 
Stephenson, den mijnwerker , de eer toe den eersten 
spoorweg gebouwd te hebben, waar stoom als trek
kracht gebezigd werd. Robert Stephenson zette het 
werk zijns vaders voort, bouwde een deel der belang
rijkste lijnen in Engeland en ging voor in het onder
zoek van een groot aantal lijnen op het vasteland. 

Nog meerdere ingenieurs en ondernemende kapita
listen moeten beschouwd worden als de vaders van de 
industrie der spoorwegen in Engeland. Onder de in
genieurs mogen genoemd worden: Brunei, Wood, 
Locke, Walker, enz.; onder de kapitalisten: Booth en 
Sir Eduard Mac-Donnell, de Directeur van het Ier-
sche net. 

De groote lijnen zijn weelderig gebouwd; richting 
en constructie van weg, evenals materieel, alles is erop 
berekend om de grootste snelheid te kunnen toepassen. 

België. De Belgen hebben zeer spoedig het voor
beeld der Engelschen gevolgd. De wet betreffende 
den aanleg van het groote net werd in 1834 afgekon
digd. Bij het bespreken van het gewicht van dit groote 
werk gaf de heer Michel Chevalier als zijne meening 
te kennen, dat de Belgische Regeering, om de toe
komst des lands te verzekeren, het zegel hechten moest 
aan grootsche ondernemingen, in harmenie met den 
geest der eeuw , en daar de spoorwegen reeds in aanzien 
stonden, kon men zich door het aanleggen daarvan 
naam verwerven. 

Alle verwachtingen van de Belgische Regeering 
zijn verwezenlijkt; dank zij hare bewindslieden, was 
het in 't begin van 1835 op het gebied van spoor
wegaanleg de groote Europeesche rijken vooruitgaan. 
Be lg ië heeft de spoorwegen te danken aan Koning 
Leopold en het initiatief der ministers Rogier, Lebeau 
en Nothomb, die door Simons en De Ridder op waar
dige wijze werden bijgestaan. Koning Leopold heeft 
het geluk gehad het net, dat het meest uitgebreide 
is van het vasteland , te zien beginnen en voltooien. 
De Staat begon den bouw van spoorwegen in 1834, 
opende de eerste baan Brussel—Mechelen den 5 Mei 
1835 en legde, in overeenstemming met het stelsel 
van centralisatie, een hoofdlijn van het westen naar 
het oosten (Ostende—Verviers) en eene andere van 
het noorden naar het zuiden (Antwerpen—Bergen). 
Tusschen deze engere grenzen werden verschillende 
lijnen, hoofdzakelijk door bijzondere maatschappijen, 
gebouwd. 

Frankrijk. De spoorwegen waren in Engeland reeds 
vele jaren in gebruik voor de ontginning der mijnen, 
eer daarvan in Frankrijk iets bekend was. Van 1820— 
1830 deed de Engelsche industrie op het gebied van 
spoorwegen een groote stap; de verschillende lijnen, 
die over belangrijke lengte in het noorden werden aan
gelegd, gaven nieuwe wegen voor den kolenhandel. 

Omstreeks het jaar 1823 verkreeg Braunier concessie 
voor den bouw van een spoorweg tot het transport van 
kolen van St.-Etienne naar Andrezieux en een weinig 
later Ségu in voor de lijn St.-Etienne—Lyon. Mellet en 
Henry verkregen vergunning om St.-Etienne met Roanne 
door een ijzeren weg te verbinden. 

Volgde Frankrijk al een oogenblik de voetstappen 
van Engeland, weldra aarzelde het hiermede voort te 
gaan; daar het land ten prooi was aan politieke on- I 
eenigheden, dacht men er niet aan om de industriëele j 
positie op te houden, en ging veel tijd verloren, alvo
rens de bouw van groote lijnen op krachtige wijze werd 
aangevat, al wordt het groote nut voor de toekomst 
des lands tegenwoordig als een axioma beschouwd. 1 

Een paar eigenaardige staaltjes, hoe men over de ' 

spoorwegen in Frankrijk dacht, mogen hier volgen. 
In 1832 werd bij het bespreken van de richting van 
een spoorweg de voorspelling gedaan van eene groote 
omwenteling , die daardoor in handel, industrie en vele 
andere zaken zou plaatshebben; de bouw van spoorwe
gen zou een ommekeer teweegbrengen, die het best 
te vergelijken was met dien, door de uitvinding der 
boekdrukkunst veroorzaakt. Twee jaar later beweerde 
een lid van het Franschc Ministerie, die den spoor
weg te Liverpool in oogenschouw genomen had, dat 
hij slechts bij wijze van speelgoed voor de nieuws
gierigen van een hoofdstad kon dienen en alleen in 
zeer bijzondere gevallen waarde als vervoermiddel kon 
hebben. 

Hij liet daarop volgen, dat tot heden niet meer dan 
acht of tien kilometer spoorweg in uitvoering waren, 
en dat hij zich, als men hem de verzekering kwam 
brengen, dat vijf kilometer per jaar konden gebouwd 
worden, bijzonder gelukkig zou achten. Men moest 
op de werkelijkheid letten; ten spijt van het groote 
succes, dat men zich van de spoorwegen voorstelde, 
zouden zij nimmer dat worden , wat men er zich van 
voorspiegelde. 

Hetzelfde lid zeide een paar jaren later: „Gij ver
wacht van mij een voorstel aan de Kamers om con
cessie te verleenen voor een weg naar Rouaan, maar 
ik zal mij daarvoor wel wachten; men zou mij van 
de tribune afwerpen." 

Graaf Daru beweerde dat alles, wat strategische 
waarde heeft, door de spoorwegen geheel en al zou 
teniet gaan, omdat er noch cavalerie, noch artillerie 
langs de spoorlijn vervoerd kon worden. Hij grondde 
deze stelling op het toenmaals onvoldoende materieel 
en de groote tijdsruimte, die het inladen vorderde. 

De heer Navier maakte een ontwerp voor een weg 
van Parijs naar Rouaan , waarbij het bezigen van stoom 
als beweegkracht niet werd toegestaan; het vervoer 
moest door middel van paarden plaatsvinden. 

Een Minister van Financiën beweerde, dat de hooge 
prijs van het ijzer een onoverkomelijk bezwaar was 
voor den aanleg der spoorwegen in Frankrijk, en ging 
daarbij uit van de veronderstelling, dat de grootste 
uitgaven die van het ijzer zijn. Een beroemd geleerde 
zag groot bezwaar in de oogenblikkelijke verandering 
van temperatuur, waaraan de reizigers bij het door
gaan van tunnels onvermijdelijk zouden worden bloot
gesteld ; hij was van meening dat deze oogenblikke
lijke overgang van koude tot warmte aanleiding zou 
geven tot borstziekten, catarrhale koortsen enz. (!) 

Spoedig daarop hield eene vereeniging, samenge
steld uit de rijkste bankiers van Parijs, zich bezig met 
den weg naar Rouaan. 

In 1835 verkreeg eene Maatschappij, door Emile 
Pére ire , L a m é , Clapeyron en E u g è n e Flachat, onder 
het patronaat van James Rothschild, gesticht, de con
cessie voor de lijn van St. Germain. 

In 1836 werd met den weg van Montpellier naar 
Cette begonnen; in 1837 aan dien van Versailles en 
in 1838 aan dien van Parijs naar Orleans en naar zee. 

Het spoorwegwezen in Frankrijk ontwikkelde zich 
tot het jaar 1842 zeer langzaam; in dat jaar werd aan 
de Kamers een uitgebreid ontwerp aangeboden , strek
kende om het land met spoorwegen te voorzien en dit 
is het begin van een nieuw sociaal tijdperk. 

Niet alleen de Kamers, geheel Frankrijk begreep 
eindelijk de noodzakelijkheid om met den bouw van 
ijzeren wegen zonder dralen voort te gaan. 

Een groot voordeel, waarop de Engelsche en Duit-
sche banen niet bogen kunnen, maar dat ook zijne 
schaduwzijde heeft, is de eenheid, die aan het Fransche 
spoorwegnet tot grondslag ligt en die gemakkelijk 
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verkregen kon worden, daar de gezamenlijke banen 
om zoo te zeggen op één dag ontworpen zijn. 

De geïsoleerde krachten van Staat of industrie zou
den ontoereikende geweest zijn om dit grootsche werk 
tot stand te brengen ; door gemeenschappelijk hande
len werd het net voltooid , al werd de voortgang ver
traagd , eerst door de financiëele crisis in 1847 en 
een jaar later door dc Februari-revolutie. 

Onder de personen, die met groote energie aan 
de uitvoering van spoorwegen in Frankrijk gewerkt 
hebben, zijn de gebroeders S é g u i n , als grondleggers 
van een der gewichtigste lijnen, de voornaamste; ver
der Mellet en llenry, scheppers van een groot aantal 
projecten, Mony, de staats-ingenieur Brisson, wiens 
hulp den gebroeders Séguin zoo goed te stade kwam. 
Nog moeten genoemd worden Paulina Talobot en D i -
dion, ontwerpers der eerste lijnen in het zuiden van 
Frankrijk, en l . éon Coste, wien het door zijn kortston
dig leven niet vergund was om de voltooiing te zien 
van het groote werk, waarvan hij het nut zoo glansrijk 
bewezen heeft. 

Van de industriëelcn en kapitalisten, die door hun 
geld een machtigen stoot aan dc ontwikkeling van het 
Spoorwegwezen gaven, moet in de eerste plaats ge
noemd worden: Emile Péreire , verder de bankier Roth
schild , e. a. Ook de mannen, die op zulk eene dege
lijke wijze over spoorwegen geschreven en hunne 
toekomst voorspeld hebben, mogen niet vergeten wor
den en daaronder tellen wij de staats-econoom Michel 
Chevalier en Jacob Blum, die tijdens het ontwerpen 
van den spoorweg van Epinal reeds de richting der 
groote lijnen aanwees. Ook hebben de Belgische inge
nieurs Chevremont en Gourdin eenige jaren medege
werkt aan den bouw van belangrijke spoorwegen in 
Frankrijk, o. a. aan die van Parijs naar Straatsburg, 
van Lyon naar de Middellandsche zee , e. a. 

Wanneer men een blik werpt op de Franschc spoor
wegkaart , zoo valt het oog onmiddellijk op twee groote 
banen , die ieder op zichzelf Frankrijk in twee deelen 
splitsen; de eerste gnat van Havre over Rouaan, Pa
rijs en Lyon naar Marseille, en verdeelt het land in 
de lengte; de tweede doet het over de breedte en 
loopt van Brest over Rennes, Parijs en Nancy naar 
Straatsburg. Beide lijnen zijn van groot nut, zoowel 
uit een strategisch als een handelsoogpunt. 

Het meerendeel der groote lijnen liep over Parijs, 
omdat men algemeen van oordeel was , dat eene lijn 
alleen dan voordeden kon afwerpen, wanneer zij naar 
de hoofdstad gericht was. Door deze zienswijze werd 
de verbinding van de departementen onderling tegen
gewerkt, terwij! Parijs, tengevolge van den grooten 
toevloed uit alle oorden des lands, zich uitbreidde, 
ten koste der provinciën. Dit gaf aanleiding tot een 
monopolie in den handel, die in tegenstelling met den 
krachtigen stroom van vrijen handel, achteruitgang van 
den laatste deed duchten, waaraan door den aanleg 
van dwars- en ceintuurbanen werd tegemoetgekomen, 
waardoor natuurlijke en doeltreffende verbindingen tot
stand kwamen. De vruchtbaarste streken zijn direct 
met de marktplaatsen, die zij van hare producten 
voorzien, verbonden; evenzoo dc fabrieken met de 
plaatsen, vanwaar de voortbrengselen in alle richtin
gen vervoerd kunnen worden. 

(Slot volgt.) 

(A. et A.) E E N T E N T O O N S T E L L I N G . 
De beeldhouwers Van den Bossche en Crevels heb

ben in hun atelier, Ververspad 12 bij het tolhek 
Amsteldijk, eene tentoonstelling georganiseerd van de 
werken, in den laatsten tijd door hen vervaardigd. 

Wij zagen daar twee allegorische friezen en reliëf, 

I ieder groot 4 M . bij 0.80 M . , in Luxemburgsche steen 
uitgevoerd en bestemd voor het Luthersche Oudeman
nen- en vrouwenhuis te Leiden, dat thans naar de plans 
van den architect W . C. Mulder gebouwd wordt. Zij 
worden ter wederzijde van den hoofdingang op 4.00 
M . hoogte geplaatst. 

De linksche fries verbeeldt de Weldadigheid, zittende 
op een zetel, met de Rust en de Vrede aan haar voeten. 
De Rust is voorgesteld door Hercules, van zijne werken 
uitrustende, dc Vrede door eene vrouwefiguur met olijf
tak en hoorn van overvloed , welke zij den ouden van 
dagen aanbiedt, die in twee groepen door een jongeling 
en een maagd naar de Weldadigheid geleid worden. 

De rechtschc fries stelt voor de Barmhartigheid, 
van haar zetel dalende om de hulde en erkentenis der 
ouden van dagen, ook hier in twee groepen geschikt, 
in ontvangst te nemen. De oude lieden worden door 
de Rechtzinnigheid en de Dankbaarheid aangevoerd. 

Terwijl de symbolische figuren geheel als ideale 
gestalten behandeld zijn, heeft de beeldhouwer de 
groepjes van oude mannen en vrouwen meer realistisch 
opgevat en daardoor een zeer gelukkig contrast'weten 
te verkrijgen 

Ook zagen wij het model in gips van een reliëf-fries, 
die bestemd is boven den ingang van het verbouwde 
Postkantoor te 's-Gravenhage in steen uitgevoerd te 
worden. Evenals bij vroegere gelegenheden, heeft de 
kunstenaar ook hier kinderfiguren gebezigd, om de 
oude en de nieuwe wijze van postverzending te sym-
bolisceren. Links ziet men den ouden postwagen, 
en een rijdenden postbode, benevens de duivenpost. 
In het midden ziet men het postverkeer per spoor, 
voorgesteld door het laden der brievenzakken in de 
waggons, het stempelen der brieven, enz. Rechts 
ziet men, als het allermodernste, een landelijken post
bode op zijn rijwiel. De fries wordt besloten door 
een viertal kinderbeeldjes, die bezig zijn met het 
schrijven van brieven, en een paar anderen, die een 
brief in de brievenbus werpen. 

De taak van den kunstenaar werd hier niet gemak
kelijk gemaakt door de meerendeels zeer prozaïsche 
onderwerpen, die hij te behandelen had. Door echter 
de kinderfiguurtjes op bevallige wijze te groepeeren en 
de minder voor beeldhouwkunst geschikte accessoires, 
als de spoorwagen en het rijwiel, zoo ondergeschikt 
mogelijk te houden, is hij er toch in geslaagd een 
zeer goed geheel te leveren. 

Eenige reliëf portretten van Amsterdamsche celebri-
teitcn zijn mede geëxposeerd . Zij munten uit door 
sprekende gelijkenis en smaakvolle behandeling. 

De tentoonstelling is voor leden van Architectura et 
Amicitia en belangstellenden geopend, te beginnen 
met Zondag 16 Januari van 12 tot 4 uren. 

Wij kunnen een bezoek aan de kunstwerkplaats van 
de beeldhouwers Van den Bossche en Crevels ten 
zeerste aanbevelen. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 13 Januari 1887. 

De Voorzitter deelt mede, dat het Bestuur een nader adres 
inzake de verordening op het bouwen' aan den Gemeenteraad 
heeft gezonden, waarin de critiek van de Commissie voor de 
strafverordeningen op het eerste adres wordt wederlegd en de 
gemaakte bemerkingen en voorstellen nader worden uiteengezet. 

Van den heer A . van de Sandt is een voorstel ingekomen, 
dat met een ingezonden vraag in de volgende vergadering zal 
worden behandeld. 

Voer het nazien van de rekening van den Penningmeester 
wordt eene commissie benoemd. 

De heer W . Stok Jr. verkrijgt het woord tot het voordragen 
zijner denkbeelden over naturalisme en stijl. Onder natura
lisme wordt verstaan het nabootsen van dc natuur in het or
nement, zonder wijziging van den vorm. Hoewe! de tegen
woordige kunstnijverheid veel goeds voortbrengt, is er echter 
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ook nog zeer veel, waaraan dat euvel kleeft, en waarbij de 
vorm onder de versiering verloren gaat. 

In de ornementiek der oude Egyptenaren, Grieken en Ro
meinen heerschte het naturalisme in hooge mate, zoo ook in 
de Romantische stijlen. In de Gothiek is dat anders. In haar 
ornement worden wel de natuurvoortbrengselen ten voorbeeld 
genomen, maar niet getrouw weergegeven. De Renaissance 
helde in het begin van haar optreden weder meer tot het na
turalisme over, doch dit werd later minder, getuigen onder 
meer de arabesken van Raphael. Na een oogenblik bij de Barok-
en Rococo-stijlen te hebben stilgestaan, wijst spreker erop, dat 
in de Vlaamsche en Duitsche Renaissance net naturalisme 
sterk op den voorgrond treedt. Spreker licht het gesprokene 
toe door eenige, door hem vervaardigde teekeningen. 

Tot de bespreking van >>stijl" overgaande, zegt spreker dit 
onderwerp niet in architectonischen zin te zullen behandelen, 
maar het met het oog op de nijverheids-voortbrengselen te 
zullen beschouwen. Door het ontleden van verschillende, dage
lijks voorkomen de voorwerpen toont hij aan, dat die zonder 
stijl zijn. Men stuit daarbij al te dikwijls op de fout, dat vorm 
en samenstelling in strijd zijn met de rede. Ook de tegenwoordige 
kleeding, niet alleen in haren vorm, maar ook in de versiering, 
kan zeer dikwijls de goedkeuring van hein, die denkt, niet weg
dragen. Uit dit oogpunt beschouwt, oordeelt spreker, dat in 
de kleeding van een drietal eeuwen geleden meer stijl zat dan 
thans het geval is J)e ceramiek in haar verschillende soorten 
behandelende, wijst spreker op het nu eens ondoordachte, dan 
weder op het goede, wat daarin wordt aangetroffen. 

Door den heer A . E. Braat zijn ter bezichtiging gesteld eenige 
monsters van een nieuw versieringsmateriaal, door den ver
vaardiger, den heer J. H . de Vries, decoratieschilder van Z. M . 
den Koning en leeraar aan de Academie Minerva te Gronin
gen, »pierre ornée" genoemd. Het kan dienen ter vervanging 
van het sgraffito en levert door zijn hardheid waarborgen 
van duurzaamheid, die bij het sgraffito in ons klimaat niet te 
bereiken zijn. Het kan in alle op te geven dessins worden 
geleverd. Den vrij strengen winter van '85—'86 heeft het 
glansrijk doorstaan. 

Door den heer W. J. Jansen is ter bezichtiging gesteld een 
gedeelte van het werk »de Rococo-stijl." 

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 
A F D E E L I N G 'S-GRAVF.NHAGE. 

Vergadering van Vrijdag 14 Januari 18S7. 
De Voorzitter opent de vergadering met een woord van wel

kom aan de leden, in den ingetreden tijdskring. 
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en 

goedgekeurd. 
De heer Morre wijst op de uitdrukking, de vorige maal door 

den heer Looise gedaan, dat de Commissie voor Redactie en 
voor het opmeten van oude monumenten zoo weinig aan het 
licht had gebracht, en herinnert, dat in het tijdschrift eene kopie 
van het bestek van Hendrik de Keyser verschenen is. Om 
echter met meer succes werkzaam te kunnen zijn, vraagt hij 
namens de Commissie eenig crediet, ten einde monumenten in 
het karakter van het Mauritshuis te doen opmeten en in tee-
kening brengen. Deze oude gebouwen, in het algemeen met uit
stekende plattegronden, worden z. i . te weinig gewaardeerd. 

De heer Van Lith merkt op, dat enkele dier oude gebouwen 
in de werken van Post en Vingbooms voorkomen en dus ko-
pieering voldoende zou zijn. terwijl de heer Van Nieukerken, 
het voorstel van den heer Morre ondersteunende, ernstig in 
overweging geeft die opnemingen dan ook uit te breiden tot 
de kerken der middeleeuwen, die èn uit een esthetisch cn uit 
een constructief oogpunt zoo hoogstmerkwaardig zijn. 

De Voorzitter geeft in overweging dit voorstel tot nader 
onderzoek aan het Bestuur op te dragen. Aldus wordt be
sloten. 

Als nieuw lid wordt de heer Vas Diaz voorgesteld en met 
algemeene stemmen aangenomen. 

De Voorzitter deelt mede, dat de door den heer Koelman van 
den overleden Voorzitter Vogel gemaakte buste tusschen 10 
en 4 uren de geheele volgende week in de Academie ter bezich
tiging zal zijn. 

Het 3 d ' punt van behandeling is eene door de heer J. F. L . 
Frowein te houden beschouwing over het uitschrijven van 
prijsvragen. Spreker wenscht dat onderwerp hier nogmaals 
ter sprake te brengen, naar aanleiding van eene verhandeling 
over het uitschrijven van prijsvragen in het tijdschrift /' Emu
lation. 

Ofschoon misschien het stadhuis te Delft reeds de uitslag 
was eener dergelijke concurrentie, is deze manier om groote 
bouwwerken tot stand te brengen vooral eigen aan onzen tijd. 
In Frankrijk worden verschillende prijzen en beurzen aan stu
deerenden in de architectuur gegeven, als belooning voorop-
geloste prijsvragen; de bekroonden gaan somtijds buitenslands 
en worden, wanneer zij na eenige jaren studie terugkceren, 
zooveel mogelijk gesteund, om verder carrière te kunnen maken. 
Worden voor bouwwerken de bekroonden met geld beloond, 
dan is het normaal bedrag ongeveer 11,a°/0 van de bouwsom. 

Architecten van naam en op leeftijd nemen zeer veel aan 
prijsvragen deel, en in het algemeen wordt de uitvoering der 
werken dan ook aan den bekroonde opgedragen. Vele voor-
beeld-'n zijn daarvoor aan te halen, als: Charles Gamier, voor 
de Opera', Ballu en De Perthes voor het Stadhuis te Parijs, 
Hermandvoor een «maison de repression" teNanterre, Von Fer-
stel voorde Votief kerk te Weenen, I'aul Wallot voor het Rijks
daggebouw te Berlijn en tal van anderen meer; vele dezer 
architecten waren reeds op gevorderden leeftijd, toen hun 
die werken ten deel vielen. 

De vraag is gewettigd om welke reden betrekkelijk zoo 
weinig architecten van naam in ons land aan prijsvragen 
medewerken en misschien kan daarop worden geantwoord: 
1" dat uit den aard der zaak de kans om bekroond te worden 
gering is en men eenige vrees koestert zijn gevestigden naam 
te verliezen, wanneer men niet slaagt, en 2" is misschien de 
veelal minder gelukkige samenstelling van het programma en 
de wijze van beoordeeling mede de oorzaak. 

Nu behoeft naar sprekers meening voor die ie reden geen 
vrees te bestaan ('): van alle mededingers kan immers maar 
een enkele den hongsten prijs verwerven; voor de 2e reden be
staan echter dikwijls goede gronden. 

Een programma kan niet duidelijk genoeg worden gemaakt 
om alle misvattingen te voorkomen en streng moet door de Jury, 
die zelve uit erkende deskundigen moet bestaan, daaraan de 
hand worden gehouden. Nu kan men zich wel-is-waar aan 
mededinging onttrekken, wanneer men het program onvolledig 
vindt, doch men vergete niet, dat voor jonge bouwkundigen 
prijsvragen de eenige middelen zijn om relation aan te knoopen 
en te doen uitkomen wie cn wat ze zijn in hun vak. Zij, die 
mochten beweren, dat een prijsvraag slechts prentjes maken is 
dat zij geene garantie aanbiedt voorset verkrijgen van een goed 
bouwwerk, hebben ongelijk, omdat eene goede jury wel degelijk 
alle ontwerpen moet bestudeeren en eerst daarna mag oordeelen. 

Een gebrek, dat in Holland bij het uitschrijven van prijs
vragen algemeen is, is de weinig beschikbare tijd, die voor het 
bewerken gegeven wordt; men vergeet, dat voor een goed door
dachte compositie aanmerkelijk veel tijd gevorderd wordt. 

Spreker haalt hiertoe verschillende bewijzen aan, cn is van 
oordeel, dat, werden de gebreken bij het uitschrijven zooveel 
mogelijk geweerd, meer algemeene deelneming, ook van ge
vestigde architecten van naam, zou te wachten zijn. 

Toch zijn in Nederland de prijsvragen niet onbekend; het 
Rijksmuseum, het gebouw voor den Werkenden Stand, het 
Concertgebouw, allen te Amsterdam, zijn daardoor totstandge
komen, en zeker heeft ten laatste het beursontwerp van Cor
donnier dit middel meer populair gemaakt. 

Ofschoon Spreker het verder volkomen met den heer Nieu-
wenhuijs eens is, dat prijsvragen eene uitzondering moeten 
zijn, acht hij voor groote bouwwerken, monumenten, de uit
breiding van steden en dergelijke, prijsvragen zeer gewenscht 
om de beste ontwerpen te bekomen. 

De wijze van beoordeeling, sinds kort in België enkele ma
len toegepast en die spreker zeer aantrekt, is de som. die voor 
bekroningen beschikbaar is, te verdeden onder hen die de beste 
ontwerpen leverden en zulks in evenredigheid tot het aantal 
punten dat elk verwierf. Zeer duidelijk wordt deze wijze van 
beoordeeling ontvouwd en ten slotte stelt hij voor die ook toe 
te passen, wanneer deze Afdeeling prijsvragen zal uitschrijven. 

Een zeer uitgebreid debat ontstaat over dit thema, waarin 
ook gewezen wordt op het wenschelijke om te omschrijven, dat 
eene teekening uitsluitend in lijnen (ook niet gearceerd) mag 
worden ingeleverd en, teneinde, men zich van de constructie 
en behandeling kunne overtuigen, tlinke details der voor
naamste deelen worden overgelegd; aangezien enkele leden 
van gevoelen zijn dat, hoe ernstig de Jury ook hare taak op
neemt , zij zich moeilijk aan den invloed van artistiek opgewerkte 
teekeningen kan onttrekken. 

Ten opzichte der voorgestelde wijze van beoordeeling zien 
sommige leden een bezwaar in het afzonderlijk toekennen van 
punten aan gevels, doorsneden, plattegronden enz., omdat allicht 
de eenheid kan worden verbroken. 

De heer Frowein repliceert daarop en zet uiteen op welke 
wijze die bezwaren naar zijne meening kunnen worden ontgaan. 

Op eene vraag van den heer Boers ma aan den heer Morre 
of hij perspectievische lijnteekeningen bij eene prijsvraag niet 
gewenscht zou achten, antwoordt deze bevestigend, onder 
voorbehoud, dat het programma oogpunt en afstandpunten 
vaststelle en de mededingers dus genoodzaakt zijn teekeningen 
te leveren, die geen vagen indruk maken cn tevens gemakkelijk 
en juist kunnen beoordeeld worden. 

De Voorzitter betuigt daarop den heer Frowein den dank 
der Vergadering voor deze studie en wekt de leden opdit l l ink 
voorbeeld te volgen, temeer omdat hier niet op eene schoone 
rede wordt gelet, maar daadzaken ter verbetering van vakken 
en toestanden moeten worden behandeld. 

(1) Naanle meening van uw verslaggever is die vrees toch zoo onge
grond niet; men heelt niet uitsluitend met technici te doen, en hoe het 
publiek denkt, is voor den architect niet onverschillig, omdat hij daar
van leven moet. Dat het publiek veelal zeer oppervlakkig eu onlogisch 
oordeelt, zal wel geen beloog behoeven. 
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De heer Hoersma brengt daarop ter tafel eenige monsters 
van een nieuw fabrikaat door den uitvinder, den heer De Vries 
te Leeuwarden, als pièrrc orne'e gedoopt; dit fabrikaat, dat tot 
versiering op de wijze als met tegels kan worden aangewend, 
kost ongeveer ƒ 11 per M 1 van + 40 C.M. hoogte, en wordt 
door den samensteller als kleurhoudend en hoogst soliede aan
geprezen. 

De heer G. H . Bauer Jr. meent hierin het gewone sgraffito 
te herkennen, zooals hij het zelf steeds toepast en dat ook ge
bleken is kleurhoudend en soliede te zijn. Het onderscheid is n. z. m. 
alleen. dat de aanwezige monsters aan de fabriek zijn klaar 
gemaakt en hijzelf ze aan de gevels vervaardigt, terwijl de door 
hem gerekende prijs ongeveer het 1 10 gedeelte bedraagt. 

Vele vragen worden den heer Bauer omtrent zijne meening 
gedaan en de conclusie is, dat wanneer hij aanvragen om dit
zelfde materiaal mocht ontvangen, hij zich bereid verklaart 
hetzelfde tegen aanmerkelijk minderen prijs te leveren, ofschoon 
hij de overtuiging bezit, dat het beter is sgraffito aan de gevels 
zelve te vervaardigen dan dit los daartegen te plakken. 

Den heer Boersma brengt de Voorzitter den dank der Ver
gadering. 

Bij opening der vraagbus blijkt daarin aanwezig te zijn een 
biljet, inhoudende de vraag: «welke maatregelen moet men 
treffen om op eene portlandcement-bedekking bepleistering 
aan te brengen." 

Wegens het vergevorderde uur wordt de behandeling dezer 
vraag tot een volgende keer uitgesteld en sluit de Voorzitter 
de vergadering. 

A F D E E L I N G L E E U W A R D E N . 
Vergadering van Vrijdag 14 Januari 1887. 

Bij het openen dezer eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 
uit de Voorzitter de beste wenschen voor het welzijn der leden 
en den bloei der Afdeeling. De notulen der vorige vergadering 
worden onveranderd vastgesteld. Door den Voorzitter wordt 
mededeeling gedaan, dat door het Bestuur tot Secretaris is 
benoemd het nieuwe bestuurslid, de heer H . H . Kramer, in 
plaats van den heer Baron, die als zoodanig had bedankt; 
vervolgens wordt medegedeeld, dat naar aanleiding van een 
besluit der vorige bijeenkomst, betreffende de oprichting van 
eene leestafel, voortaan op eiken Dinsdag, in een derzalenvan 
het Friesche Koffiehuis, onderscheidene vakbladen voor de 
leden der Afdeeling ter lezing zullen liggen, en deze couranten 
daarna aan de buitenleden zullen worden rondgezonden; als 
Commissie voor de regeling dezer aangelegenheid worden aan
gewezen de Voorzitter en de leden Baron en Van Wijngaarden. 
Door eene vroeger daartoe benoemde Commissie, bestaande 
uit de heeren Stoett, Vermeulen en Ten Doesschate, wordt 
bij monde van laatstgenoemde rapport uitgebracht over de 
vraag: »Is Waalsteen in het algemeen te verkiezen boven 
Friesche steen?" 

De Commissie ontveinsde zich niet het bezwaar, 'twelk eene 
definitieve beantwoording dezer vraag, zooals zij daar ligt, 
medebrengt. In welken zin toch wordt het «verkieslijk" be
doeld? In dien van den prijs der steen, de kwaliteit, ofwel 
in den zin van beiden. Betreft het 't gebruik van deze steen 
bij groote of kleine werken, de aanwending van beste of min
dere kwaliteiten, zoowel van Friesche als van Waalsteen? 
Kortom, zooveel omstandigheden, die zich bij de beslissing 
omtrent het gebruik der verschillende steensoorten voordoen, 
dat een absoluut beslist antwoord bijna niet te geven is. 

De Commisssie achtte zich echter niet op deze wijze van de 
beantwoording der gestelde ivraag ontslagen, overtuigd als zij 
was van den ernst, waarmede die was gesteld en zelfs van het 
bestaan van eenige spanning, door de verwachte beantwoor
ding dezer vraag bij sommige steenfabrikanten in deze provincie 
teweeggebracht; zij kon dus maar niet zoo voetstoots over dat 
punt heenstappen. 

Zij treedt daartoe vooraf in eenige beschouwingen en vangt 
aan met de algemeene eigenschappen op te noemen, waaraan 
deugdzame gebakken steenen moeten voldoen, en de samen
stelling der grondstoffen, waaruit de steen wordt vervaardigd — 
de klei , de leem en hare vermenging met andere stoffen — 
om een goed deeg te verkrijgen. Zij wijst op de verontreini
ging of de onzuiverheden welke er niet inbehooren, en vooral 
op den nadeeligen invloed van kalkaarde en koolzure kalk. 

Uit de genomen scheikundige proeven van eenige monsters 
Waal- en Friesche steen werd aangetoond, dat eerstgenoemde 
stof, de kalkaarde, in beide soorten bij geringe hoeveelheid, 
doch de koolzure kalk bij beiden in vrij ruime mate aanwezig 
waren. Het verschil dier hoeveelheden bij beide soorten on
derling was echter gering. 

Daarna werd besproken het bewerken der grondstoffen; dit 
geschiedt tegenwoordig in Friesland en aan 'de Waal meestal 
op dezefde wijze; ook is van belang het vormen der steenen, 
hetzij machinaal of uit de hand; het komt vooral ook aan 
op het goed of juist stoken en dit laatste hangt, met terzij
destelling van sommige gebreken aan de ovens, geheel af van 
de ervarenheid en oplettendheid van den brander. 

De sorteering van de steenen, waarbij genoemd werden de 

hoofdsoorten van de Waalsteen als: klinkers, hardgrauw, 
grauw en rood; de afmetingen der steenen; de hoeveel
heden per M ' en de prijs der verschillende soorten, waarvoor 
zij in Friesland aan de Grootscheepsvaarwaters geleverd wor
den; de verdeeling van de Friesche steenen in hoofdsoorten 
wat kleur en vorm aangaat, als voor roode steen : de wal kl in
kers, de grauwe, de roode- en grijze drieling, en voor gele 
steen: de klinkerniop, de gele en de bonte mop, alsmede 
de kleine klinker, kleine gele en kleine bonte; ook hiervan 
werden de afmetingen der vormen aangegeven, de hoeveelheid 
per M-1 en den gemiddelden prijs van elke soort, aan boord bij 
het werk. 

De rangschikking der Friesche en Waalsteen tegenover elkaar, 
wat de kwaliteit betreft, zooals bijv. van de Friesche steende 
klinkermop, en van de Waal de klinker; de Friesche grauwe 
drieling tegenover de hardgrauwe Waalsteen enz, en komt 
de Commissie, door berekening, tot de prijzen per M ' , zonder 
metselspecie en arbeidsloon, waaruit blijkt dat de Waalsteen, 
voornamelijk in de beste soorten goedkooper is dan de Friesche 
steen en wel ongeveer ft a ƒ 3 per M ' 1 ; dit betreft evenwel 
alleen de plaatsen in Friesland, aan de groote vaarwaters ge
legen; op andere punten, bijv. aan dorpsvaarten, is het gel
delijk voordcel van Waalsteen boven Friesche steen gering, 
aangezien de eerste dan moet worden gevlet en de laatste 
direkt met kleine vaartuigen van de tichelwerken kan worden 
aangevoerd. 

Bij het gebruik der steenen voor bestratingen op openbare 
wegen is de beste soort Waalklinker te verkiezen boven de 
Friesche. 

Wat gevelsteen betreft, bijv. het kleurig hardgrauw, zoo is 
hier dikwijls opgemerkt, dat de aan de buitenlucht blootgestelde 
zijden afschilferen, ' twelk bij gebruik van Friesche steen, bijv. 
huisgrauwe drieling en beste grauwe, zelfs bij mindere soorten 
niet wordt gezien. In 't algemeen is bij die mindere soorten 
de Friesche steen, wat dichtheid en weerstandsvermogen be
treft, beter dan de Waalsteen. 

Bij vraag naar zeer groote hoeveelheden gelijksoortige steen, 
vooral wat de zuivere gelijkheid van kleur aangaat, zooals bij 
gevelsteen, is het bij de Friesche ovens een bezwaar, dat zij te 
klein zijn. Elke oven kan dan slechts 10 a 15000 van dezelfde 
soort leveren, terwijl men bij de Waalsteen hierover nim
mer bezwaar behoeft te maken; daarbij komt nog, dat de 
steenen van de Waal allen dezelfde grootte en hetzelfde tor-
maat hebben. Dit is bij de Friesche steen niet het geval, waarbij 
men drie formaten aantreft; daarom is het bij groote bouw
werken niet verkieslijk zich alleen bij Friesche steen te bepa
len; men zou dan alle tichelwerken moeten afloopen om eene 
bepaalde soort steen te verkrijgen, die soms niet eens goed 
met elkaar in overeenstemming is. Door die sterke vraag 
naar 't een of ander product wordt natuurlijk de prijs der 
waar verhoogd en de vrager zal er zich aan moeten onderwerpen. 

De Commissie liet verder de andere soorten baksteen in ons 
land buiten bespreking en bepaalt zich thans bij het antwoord 
op de gestelde vraag: Is Haalsteen in hel algemeen te ver
kiezen boven Friesche steen.' door een resumé te geven van 
de verschillende beschouwingen, en deelt als haar gevoelen 
mede: «dat daarvoor in de gewone gevallen geen reden bestaat, 
wanneer het althans geen zeer groote hoeveelheden steen be
treft, maar dat de Waalsteen in de betere soorten te verkie
zen is boven Friesche steen bij de uitvoering van groote en 
belangrijke bouwwerken, inzonderheid van gebouwen, waarbij 
op eenheid van kleur dient gelet te worden, en vervolgens bij 
bestratingen van uitgebreiden aard, behalve voor zeeweringen, 
waartoe geen eenheid van kleur of vorm wordt verlangd. 

Op de vraag of er fabrieken zijn aan te wijzen speciaal van 
Friesche steen, waarin beide kleuren. — rood en geel — 
van gelijke afmetingen worden gefabriceerd, (aangezien het ver
schil in grootte hinderlijk is wanneer men steen van beide 
kleuren aan denzelfden muur wil verwerken) antwoordt de 
Commissie, dat haar één fabriek bekend is die, hoofdzakelijk 
tot versiering, gele steen fabriceert, welke in formaat met de 
roode steen overeenkomt, namelijk die van de hoeren Van der 
Meij en Vermeulen te Berlikum. 

Vervolgens heeft zij nog de vraag te beantwoorden: »Hoe 
verklaart men het zoogenaamde uitslaan van nieuwe muren 
en welke zijn de oorzaken, dat dit bij den eencn muur in grootere 
mate plaats heeft dan bij den andere?" Hierop is, volgens haar 
moeilijk een beslist antwoord te geven, doch hoofdzakelijk kan 
men de oorzaak toeschrijven: 10 aan het scheikundig proces, 
dat plaatsheeft tusschen de bestanddeelen in de kalk en de 
stikstof, in de lucht aanwezig; 20 aan de zoutdeelen in het 
water, benoodigd tot vermenging der metselspecie; 30 aan 
den stand van den nieuwen muur met betrekking tot de 
windstreek en 40 aan het langzaam verharden van de specie 
bij vochtig weer en het te spoedig bepleisteren van den bin
nenkant. 

Eindelijk rest nog de vraag «welke de ervaringen zijn om
trent het gebruik Tan IJmuider kunstzandsteen als metselsteen, 
en wanneer zij dient tot versiering van gevels", waarop de con
clusie luidt, dat deze steen uit een oogpunt van kostbaarheid 
voor buitenmuren van gewone gebouwen niet is aan te bevelen, 
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doch voor versiering van gebouwen inwen
dig, of ter vervanging van natuurlijke 
steen, aanbeveling verdient boven be pleis
tering met portland-cement. 

Naar aanleiding van elke conclusie, door 
de Commissie gesteld, ontspon zich een 
zeer geamineerd debat, waarvan door 
eenige geïntroduceerde heeren steenfabri
kanten een ruim gebruik werd gemaakt. 

Het betrof in hoofdzaak de bewering 
der Commissie, dat voor een goede grond
stof de verhouding der specie moet be
staan uit 3 deelen klei en 1 deel zand, 
terwijl volgens anderen van de vetste klei 
de deugdzaamste Friesche steen wordt ge
maakt en daarin soms slechts '/io J a />• 
gedeelte zand aanwezig is; vandaar, dat een 
steenvorm van 24 c.M. na de branding 
slechts 20 c.M. lang is; volgens anderen 
moest evenwel in dat geval de klei scheu
ren. Daarna werd besproken het ontstaan 
van roode en gele steen, waarbij wordt 
opgemerkt, dat bij de eerste weinig en 
de laatste veel zout in de klei aanwezig is 
en voorts, dat door het aanwezig kiczelzuur 
in de Waalsteen, deze, wat de beste soor
ten betreft, beter van gehalte is dan de 
Friesche steen. 

Door het vergevorderde uur sluit einde
lijk de Voorzitter de besprekingen, met 
een woord van dank aan de Commissie, 
welke hare taak in deze zoo serieus had 
opgevat en aan de verschillende sprekers 
voor hunne interessante medcdeelingen. 

B E N O E M I N G E N . 
De Raad van Bestuur der Academie 

van beeldende kunsten te 's-Gravenhage 
heeft den heer A. van Delden, architect 
en directeur van de Ouellinus-school te 
Amsterdam, tot directeur benoemd. 

De Opmerker te Arnhem en bij den 
hoofd-correspondent Joh. G . Stemler 
Czn. , boekhandelaar te Amsterdam. 

Exemplaren van de gehecle jaar
gangen 1884, 1885 en 1886 zijn, 
voorzooverre de voorraad strekt, te
gen betaling van vier gulden te be
komen. 

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

Openbare Aanbesteding. 
Het BESTU UR der Rot te rdamsche V e r 

eeniging voor Gymnas t iek- en Z w e m 
scholen is voornemens aan te besteden op 
Zaterdag 29 Januari a. s., des middags ten 12 
ure, in het Café van den HeerFRITSCHY, 
aan de Maaskade bjj de Willemsbrug te 
Rotterdam: 

H e t daarsteUen v a n eene dr i jven
de Z W E M - E N B A D I N R I C H -
TING- , te leveren op de Maas 
bij de Boompjes beneden de 
W i l l e m s b r u g te Rot te rdam. 

Bestek en Teekeningen liggen ter inzage 
en zijn tegen betaling verkrijgbaar in boven
genoemd Café, van af Maandag 17 Januari a. s. 

Aanwijzing en inlichtingen worden gegeven 
door den Architect W. C. COEPI.IN. 

" B E R I C H T . 
Afzonderlijke nommers zijn tegen 

contante betaling van vijftien cent 
per stuk en vijf-en-twintig cent per j 

Bouwterrein te Koop. 
Aan den Roermondschen weg te 

Venloo zijn eenige goed gelegen 
BOUWTERREINEN te K o o p , 
van verschillende breedten en diep
ten, zeer geschikt voor den bouw 
van Heerenhuizen. 

I«r OIUK. en vtff-wm-n»-^s ' " " t~" ! Te bevragen bij den heer H . V A N 
plaat te bekomen aan het Bureau | G A S S E L T , Mr. Timmerman, aldaar. 

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 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. MEETKETTINGEN, BRIEF- en P A K K E T B A L A N S E N , enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz, enz. 

NEUCH&TEL ASPHALTE COMPANY LTD, LONDON, 
E x p l o i t a t i e d e r M i j n e n v a n V a l d e T r a v e r s . 

F A B R I E K i R ' E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

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

VAL D E TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p l i a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , W r a n d a s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zinde l i j k , V o c h t w e r e n d , Ondoordr ingbaar , Geraaswerend 

A s p h a l t s p e c i a a l t o t w e r i n g v a n v o c h t i g e m u r e n . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bn den Heer 
H . G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F . 62, te Jgm^ ^ P A T O N W A L S H . 

De aandacht wordt gevestigd op de 
Voorwaarden tot opleiding van jon
gelingen voor het kader der genie
troepen in Nederlandsch-Indië, om
schreven in de èXederlaniIxche Staats
courant van 7 Januari 1887, waarvan 
afdrukken k o s t e l o o s zijn te beko
men bij het Departement van Koloniën. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 24 Januari 
1887, des middags te 12 uren, on het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a. H e t maken van V l o e r e n i n de 
S l a c h t h u i z e n der Algemeene 
Slachtplaats i n de Stads-Riet-
landen. 

b. H e t leveren van H o u t e n V o o r 
werpen voor de Algemeene 
Slachtplaats i n de Stads-Riet-
landen. 

c H e t maken v a n Steigers en Af
s lu i t ingen voor de Algemeene 
Slachtplaats en V e e m a r k t i n de 
Stads-Riet landen. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkern', 
tegen betaling van ƒ0.20 voor de sub «., 

ƒ U.15 voor de sub b. en ƒ0.85 voor de sub 
c. genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Tech
nisch Bureau op het terrein in de Stads-
Rietlanden, des ochtend» te J l uren. gedu
rende de laatste drie dagen, welke der Be
steding voorafgaan. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 13 Januari 1S87. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

H E R B Ë 8 T " e I ) I X C T 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den l " c " Februari 1887, des na
middags ten Ü ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N". 446. 
H e t ve r r i ch ten van grondwerken , 

het leggen en wijzigen van spo
r en en wissels en het u i tvoeren 
v a n eenige bi jkomende werken , 
ten behoeve van de u i t b r e id ing 
der werkplaa ts op het station 
Zwol l e . 

De besteding geschiedt volgens !j 42 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 13d"1 Januari 
1S87 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur VV. .1. K L E R K DE 
REUS te Meppel en is op franco aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau (Atd. 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 aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 24"" Januari 1887 ten 1 ure des 
namiddag. 

Utrecht, den 13*'° Januari 1S87. 
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BECKER & BUDMNGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K V A N 

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

•ttl 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. 

Geëmaiffeerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

u JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven K 
K Y A N I S E E R F A B R I E K . 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verro t t ing en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en k leur loos . Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Enge l sche Po r t l and -cemen t m e r k „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen coneurreerende prjjzen. 

Duitsche Port land-cement merk „ D i j c k e r h o f f & S ö h n e " . 

Itelgischo k l u i t - en hydraulische kalk. 
Billjjke prjjzen en vrachten. 

Kinistgraniet systeem Petitjean. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gel ieve op voornaam en adres te let ten. 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1SSO. 

Weenen 1880. 

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

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 

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

J O H A N N O D O R I C O , F r a n k f o r t a / M . 
FABRIEK VAN 

M a r m e r m o z a ï e k en Ter razzo-v loe ren , G l a s m o z a ï e k , 
Kunstmarmer e n Cementuitvoeringen. 

Succursales. A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
Optfei-telit l ü t ï i O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Ne/Ierland 
F E E D . E 2 S T C 3 - E R S , A m s t e r d a m , 

• e e r e a g m e h f . b 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 . 

De Nederlandsche 

CEHE\TSTEE\FABR[EK, 
te V R I J E N B A N bij Delft, 

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 b o u w v a k 
behoorende artikelen. 

ÏÏM & v a n Q i B l i 
R O T T E R D A BI 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RI.IXPIÏÜISSEN. 

Agen ten v a n de Maatschappij v a n 
Quenast , van de Hards teengroeven 
der Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonner Por t land-cement F a b r i e k . 
Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

F a i i c o n v a l - , p o r p h i p r - e n b a s a l t k e i c 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 I V " . 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. 

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

t l U U M M L L N EN 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E R 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 . 

DROOGIN RICHTINGEN voor Koffie en andere»/of 
niet tropische producten; 

Rollende en Kxpaiiseereiule Steeiiovenkappeii, 
GEBOUWEN in Scherphoek ei uur andere bountijua', 

geheel in ijzer .( ijzer met hout .1 steen. 
VAN DER LINDEN & C"., te Dordrecht, 

Leveren gegalvaniseerd plaatijzer, voor zijbe-
kleeding en dakbedekking pasklaar . 

Galvanlseerlna; op Laan, 

Foljclirooni-cenieiit 
i s he t g o e d k o o p s t e m a t e r i a a l , 

zoowel voor bepleistering, die volkomen tegen den invloed 
van het weer bestand is, als voor voegwerk. 

Bijzondere voordeden: 
1°. De bepleistering is gelijk van toon en lichtgrijs, in dc kleur van Bentlieimersteen; 
2°. Qeen uitwaseming van kalk of silicaat; 
3°. Greene bü 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 afwasschen verdragen. 

Hoofddepot voor Nederland bij Theod. F e r d . Bierhorst te Haar l em. 
Actieve Agenten en Vertegenwoordigers gevraagd. 

DE LINT & C°. 
Oottxeedljk 948, Hotter dam. 

VLOER-enWANDTEGELS, 

TROTTOIR-, I I M E M - ü I JZERSTEEMEGELS. 
Groote voorraden. 

PHOTOLITnOGRAPIIIE, PHOTOZI\( (ILRAPHIE 

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 . T H I E M E , te A r n h e m . 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor Phetallihegraiihle, 
bgzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phatealnca-
(raphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Meieoijiie-inrieliiliiK voor HH. Druk
kere, alles tot de minste prijzen. 

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

O . J". T H I E M E . 

Gedrukt bij 6. W. van der Wiel & O., tt Arnhem. 
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B R C H I T E C T V R A e t 
I r f t l l ff I S Wfép*&$gg^^ 

M 1 C I T I A 

AiV.W.1 
1 AIM INNEMF.NT ƒ2.25 P e r 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblail en advertentiün: ] vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Redacteur-Uitgever F. \V. VAN GF.NDT 
Redactie en Administratie van het Weekblai 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraal 28, Arnhem. [f 7,50 CO Xederlandseh-Indië f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 
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. \\ KISSMAN. I cent voor een hcwijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer j AFZONDERLIJK! HOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

C. B. POSTHUMUS MEYJKS, Kerkstraat 170 te Amsterdam jen 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
enal, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den HeerI Arnhem en bij den Hoofd-correspondent Juli. G. STKMI.KR CZX., Boek-

F. J. BREMMKR HZN., Reguliersgracht 74, 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 . 

Als gewoon lid wordt voorgesteld, door de heeren 
J . A . Rooseboom en F . J . Bremmer Hz. q.q., de heer 
J . A . v. d. Pek alhier. 

De ingekomen antwoorden op de prijsvragen van 
het jaar 1885—1886 zullen op de sociëtcitszaal wor
den g e ë x p o s e e r d van af Zaterdag 22 dezer. 

De inzenders der niet ten volle bekroonde ontwer
pen , in het juryrapport genoemd, worden verzocht het 
Bestuur te machtigen hunne naambrieven te openen. 

Namens liet Bestuur: 
de iste-Secrctaris, 

F . J . Bremnier Hzn. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 19 Januari 1887. 

Bij ontstentenis van den Voorzitter, wegens ambts
bezigheden verhinderd, opent de Vice-voorzitter de bij
eenkomst. Na lezing der notulen , verkrijgt dc heer 
R. A . Hey het woord en bespreekt de vraag: „we lke 
eischen moet men stellen bij den bouw van paarden
stallen?" Hij geeft in bijzonderheden aan hoe stallen, 
zoowel voor luxe- als werkpaarden moeten ingericht 
worden, welke zeer verdienstelijke lezing in een der 
eerstvolgende nummers zal worden opgenomen. Over 
het gesprokene ontstaat een geanimeerde discussie, 
waaraan vele leden deelnemen. De spreker ontvangt 
den dank der Vergadering. 

De Vice-voorzitter doet nu voorlezing van het Jury
rapport in zake de prijsvragen van het afgeloopen jaar, 
welk stuk in zijn geheel hierachter is opgenomen; de 
volgende vergadering zal de uitreiking der bekronin
gen plaatsvinden. 

De heer H . G. Jansen doet daarna photographischc 
afbceldingen van belangrijke Nederlandsche bouwwer
ken circuleeren, waarvoor de Voorzitter hem den dank 
der Vergadering brengt. 

B E R I C H T . 
Het slot van het artikel: Geschiedenis der spoorwe

gen van Europa zal in het volgend nommer worden 
opgenomen. 

RAPPORT van de Jury ter beoordeeling van 
de Prijsvragen 1885—1886, uitgeschreven doorliet 
Genootschap Architectura et Amicitia. 

De ondergeteekenden , kennis genomen hebbende van 
de 26 ontwerpen , ingezonden ter mededinging naar de 
prijsvragen, in de jaren 1885 en 1S86 door het Ge
nootschap uitgeschreven, hebben zich op den 17*a 
December vcreenigd tot het onderling mededeelen 
hunner bevinding, en zijn tot het resultaat gekomen, 
dat behoudens de aanmerkingen, die hieronder nader 
zijn ontwikkeld, tot bekroning in aanmerking komen 
de volgende ontwerpen: 

l". van de vier ontwerpen van Een Centraal Tele-
phoonbiircau „ S a n s N o m " voor den eerste prijs 
en „A. et A" voor den tweeden prijs tot aanmoe
diging. 

2°. geene van de acht antwoorden op de vraag 
naar een Kerkgebouw voor eene Protestantse/te 
dorpsgemeente en het ontwerp met de spreuk 
„ P r e d i k e r 1 vs. 2—12" loffelijk te vermelden 
voor dc uitvoering der teekeningen. 

3". van de 5 ontwerpen van een Schilderhiiis voor een 
Infanterist dat onder het motto „ I n f a n t e r i e " . 

4". van dc negen antwoorden op de vraag naar een 
Cafe-restaurant. „ V r o u we n ve rd r i e t" voor 
de bekroning en „ W a p e n v a n A m s t e r d a m " 
(in cirkel) voor den tweeden prijs. 

Hierbij veroorlooft de Jury zich aan het Bestuur 
van het Genootschap in overweging te geven, de toe
gekende prijzen uit te reiken, wanneer de inzenders 
zullen voldaan hebben aan de bepalingen omtrent wijze 
van voorstelling, schaal en formaat, bij het programma 
vastgesteld. 

i e A L G E M E E N E P R I J S V R A A G . 

Centraal Telephoonbureait. 

Omtrent de ingeleverde ontwerpen voor het Centraal 
Telephoonbureait werden de navolgende opmerkingen 
gemaakt en algemeen gedeeld. 

N". 1. In Extremis. Drie teekeningen en memorie. 
De twee plattegronden en de doorsnede van dit 

ontwerp zijn op de helft der voorgeschreven schaal 
geteekend. 

De verdecling der plattegronden , hoewel geregeld 
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van vorm, wordt minder doeltreffend door de vele steun
punten , die belemmerend zijn voor den dienst; de 
spreekcellen zullen duister wezen door de omsluiting 
der dienstlokalcn. 

Directiekamer en administratiekantoor zijn niet vol
doende gescheiden. 

De concierge mist een keuken en een derde vertrek, 
die de ontwerper in een niet aanwezig sousterrain wil 
plaatsen. De aanwijzing van de verdeeling der seinta-
fels wordt gemist. 

Op de I' verdieping worden privaten niet aangewe
zen en op beide verdiepingen ontbreken stookplaatsen 
of eenige aanwijzing van centraal-verwarming. 

Het aantal trappen kan beperkt worden. 
Het uitwendig aanzien mist het eigenaardig karakter. 

De groote boog van het middengebouw en de naakte 
hoogvelden der drielichten maken geen gunstige uit
werking. De toren en belvédère geven niet den indruk 
weer, die door het programma bedoeld is. 

N". 2. Telephoon. Drie teekeningen (zonder memorie). 
De planverrteeling is niet onverdienstelijk, de ver

langde lokalen zijn aanwezig. In het centrum ontbreekt 
het noodige licht, de privaten zijn daar niet goed 
geplaatst. 

De inrichting der spiltrap is niet duidelijk in de 
doorsnede. Stookinrichtingen zijn niet aangewezen. 

liet uitwendig aanzien mist het verlangde karakter 
en vertoont alledaagsche cn voor het doel niet eigen
aardige vormen. 

N° . 3 . Saus rum. Twee teekeningen (zonder toe
lichting). 

De voorgeschreven schaal is niet in acht genomen, 
en al de teekeningen zijn geheel schetsmatig, maar 
geestig van uitvoering. 

Over de verdienste van het onderwerp waren de ge
voelens niet geheel eenstemmig. De meerderheid besliste 
voor de bekroning, behoudens de omwerking der tee
keningen voor de uitgave. 

Het centrum van het gebouw is ook hier donker, en 
de verdeeling voor den dienst niet geheel doeltreffend; 
de trappen zijn terloops aangewezen , stookinrichtingen 
zijn niet aangetoond. 

Uit de doorsneden is op te maken, dat de vertrekken 
op de i' verdieping niet allen op dezelfde hoogte zijn 
gelegen van het seinvertrek. De hoogte van sommige 
lokalen mag overdreven genoemd worden. 

De meerderheid oordeelde, dat de ontwerper het ver
langde karakter goed heeft weergegeven, waartegenover 
een lid van gevoelen was, dat de ontwerper de bestu
deerde inrichting heeft opgeofferd aan de geestige op
vatting en wijze van voorstelling, die naar zijn oordeel 
niet te veel op den voorgrond mag staan. 

Het teekenen is bij bouwkunst steeds middel, geens
zins doel. 

N ° . 4. A.ctA. Drie teekeningen (zonder toelichting). 
De perspectiefteekening ontbreekt. De beginselen, 

waarnaar het plan is ontworpen, zijn niet onverdienste
lijk , maar tegen de onderdeden zijn vele bedenkingen. 
De spreekcellen zijn donker; het technisch bureau, 
de directiekamer en die voor de administratie zijn te 
bekrompen. De seinkamer is niet onmiddellijk met de 
belvédère in gemeenschap. Uit de doorsnede is niet 
op te maken, op welke wijze de toren van 30 M . hoogte 
boven den zolder wordt gedragen of ondersteund. 

Het uitwendige is niet onverdienstelijk; de dichtge
metselde arcades op de leverdieping, rondom de raam
openingen, zijn niet gepast. 

De gedaante van toren en belvédère zijn in overeen
stemming met de bestemming, ofschoon de top te zwaar 
zal toonen, wanneer de alsnog ontbrekende perspectief
teekening die in hare eigenaardige gedaante zal vertoonen. 

Ter aanmoediging voor den verdienstelijken arbeid 
stelt dc Jury voor aan dit ontwerp den 2'1'" prijs toe te 
kennen. 

De Jury vermeent, dat in het algemeen het eigen
aardige karakter van het gebouw voor den dienst van 
een geheel nieuwe toepassing der electriciteit door 
deze ontwerpen nog niet is bereikt, en beveelt de stu
die daarvan aan de leden van het Genootschap aan, 
om er alsnog bij vernieuwing hunne krachten aan te be
proeven bij eene mogelijke herhaling van den prijskamp. 

2|U' PRIJSVRAAG. 

Kerkgebouw voor eene Protestautsche Dorpsgemeente 
met toren en consistoriekamer. 

Voor dit onderwerp zijn 8 antwoorden ingekomen , die 
aanleiding tot de navolgende opmerkingen hebben ge
geven. 

N". 1. Abraham. Twee teekeningen zonder toelichting. 
Ofschoon het aantal plaatsen aanwezig is (wanneer 

de galerijen meegerekend worden), zoo zijn evenwel de 
afmetingen der zitplaatsen te bekrompen (0.42 M . breed 
bij 0.70 M . afstand der banken). 

Een midden-loopgang van slechts 1 M breed is on
voldoende. De plaatsing van orgel en preekstoel in 
verband met de groote kerkramen is niet doeltreffend. 
De zijportalen zijn te ruim. De consistoriekamer is daar
entegen niet ruim. 

De inwendige ordonnantie is te grootsch voor eene 
eenvoudige dorpsgemeente, en stemt niet overeen met 
het uitwendige, dat geïnspireerd schijnt te zijn door 
de werken van Hendrik de Keyser. De hoofddeur is 
niet grootsch. De toren is te laag in verhouding tot 
het kerkgebouw, mist kerkelijk karakter. De wijze 
van avondverlichting is niet duidelijk op te maken. 

De teekeningen zijn verdienstelijk van uitvoering. 
N". 2. Partant pour la Syrië. Vier teekeningen zon

der memorie. 
De voorgevel is niet op de verlangde schaal. 
Ook hier wordt het karakter van een dorpskerk ge

mist; er zijn zelfs twee torens aangebracht, waarvan 
een (en nog wel de hoogste) op het dak, waarvan de 
samenstelling volgens de doorsnede onvoldoende wordt 
geacht. Beelden aan het front komen niet overeen met 
de opvatting der Protestantsche eeredienst in Nederland. 
De afmeting der plaatsen (0.55 M . bij 0.90 M.) is vol
doende , maar het gevraagde aantal van 500 wordt met 
160 overschreden. 

Het stelsel van constructie is volstrekt niet begrepen, 
de steunbogen zijn hier ondoelmatig aangewend; daaren
boven is het gebruik van dwergkolommen zeer kostbaar 
en verdient geene aanbeveling. 

De teekeningen zijn geestig en vlug van uitvoering. 
Jammer dat het ontwerp zelf niet grondiger is doordacht. 

N". 3 . (Monogram). Twee teekeningen zonder toe
lichting. 

De ordonnantie is eenvoudig, maar tevens ontbloot 
van architectonische waarde. De consistoriekamer is 
wat al te ruim, en ongunstig van gedaante. De klokke-
toren niet aan te bevelen, vooral het boveneind. Het 
aantal plaatsen aanwezig. De kerk zal door de afmeting 
moeilijk te bespreken zijn. 

De orgeltribune is te laag bij den grond. 
Het ontwerp is in het algemeen te zwak van conceptie. 
N". 4. Prediker 1 vs. 2—12. E é n teekening zonder 

toelichting. 
Het schijnt een beoordeelaar toe, dat de vorm van 

het vel papier van invloed is geweest op de gedaante 
van het voorgestelde bouwwerk; het wijkt geheel af van 
de voorgeschreven verhouding 3 a 4. 

Allen waren van oordeel, dat ook bij dit ontwerp de 
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invloed van H . de Keyser niet te miskennen is, maar 
mist nochtans het waar karakter van een kerkgebouw 
van middelmatige afmetingen, voor eene dorpsgemeente. 

Het aantal plaatsen is ternauwernood bereikt door 
alle hoeken vol te stoppen. De plaats van het orgel 
is zeer ongunstig voor het klankeffect. 

De doorsnede is niet genoeg bestudeerd en valt sterk 
af bij dc gevels, waarin de gebogen lijsten boven de 
2 groote ramen overbodig zijn en geen constructieve 
beteekenis hebben. De toren heeft geen kerkelijk 
karakter en de top daarvan is arm. De gcvelhalzen 
konden steiler zijn; de geveltoppen en détails van de 
hoofddeur-omklecding zijn zwaar. 

Wegens de zeer verdienstelijke uitvoering der teeke
ning wordt dit ontwerp bijzonder loffelijke vermelding 
waardig gekeurd. 

N ° . 5. Fact et Spera. Twee teekeningen zonder 
toelichting. Het aantal zitplaatsen is niet volkomen 
voldoende; zij zijn vrij eng. 

Het middenschip is te smal van afmeting en onnoo-
dig voor de kapoverdekking. De schikking der lokalen 
achter den preekstoel, evenals de half-cirkel uitbouwsels 
aan den voorgevel zijn af te keuren. Het daglicht is 
voor het middenruim niet voldoende. 

De uitwendige gedaante is niet onverdienstelijk, 
hoewel de toren, ware hij niet al te pronkerig, vrij 
goed van karakter zou zijn. 

N". 6 . Fiat Voluntas. Drie teekeningen zonder toe
lichting. 

Te ruim van opvatting voor eene dorpskerk, te 
lang voor het bespreken en overdadig hoog middenruim. 

De steunbogen zijn overbodig en niet goed geplaatst. 
Het plan maakt den indruk, alsof een oorspronkelijk 
Roomsch-Katholieke kerk voor den Protestantschen 
eeredienst is ingericht. 

Het zijfront is te kort voor de aanzienlijke hoogte. 
Het bovendeel van den toren is te zwaar, de wijzer

plaat te klein voor de hoogte boven den grond. De 
avondverlichting der zijpanden is niet aangegeven. 

N". 7. Synode. Vijf teekeningen met toelichting. 
Dit ontwerp wordt door één beoordeelaar zeer gunstig 
onderscheiden en zelfs dc bekroning waardig gekeurd 

De meerderheid oordeelde den vorm van het Latijn-
sche kruis in plan bij deze afmetingen niet aan te bevelen, 
omdat het grootste gedeelte der zitplaatsen in de 
dwarsarmen geen uitzicht op den preekstoel geven. 

De zitplaatsen zullen eng uitvallen om het voorge
schreven aantal te verkrijgen; die onder de tribune zijn 
te ver van het spreekgestoelte verwijderd. 

Het middenschip is naar verhouding te smal. 
Het uitwendige mist den noodigen ernst voor een kerk

gebouw. De toren komt wat laag voor. Drie der uur
wijzers zullen meestal onzichtbaar zijn voor de meeste 
inwoners der gemeente. 

De teekeningen zijn verdienstelijk van uitvoering, 
maar te zwart. 

N". 8. NotU verrons. Twee teekeningen zonder 
toelichting. 

Het gebouw van niet minder dan 16 M binnen-
werksche breedte heeft te zwakke zijmuren (o.;8 M) 
voor een hoogte van io M . De plaatsen zijn wat 
dicht op elkander gepakt om het verlangde aantal te 
verkrijgen. 

Het schip is te lang voor het duidelijk bespreken. 
De kapconstructie is niet genoeg bestudeerd. 

De dagverlichting zal onvoldoende wezen, de avond
verlichting is niet aangetoond. 

De compositie van het voorfront is te vol en met 
gezochte motieven, zonder voldoende reden opgesmukt. 

De toren is wat mager voor het breede kerkgebouw, 
de wijzerborden te klein. 

I In het algemeen zijn de ontwerpen niet opgevat naar 
het ware karakter eener dorpskerk, waarom dan ook 
geene bekroning kan worden toegekend. 

Een beoordeelaar miste in het programma de aan
wijzing omtrent de avondmaalsviering, een ander meende 
de kosterswoning als noodzakelijk onderdeel te mogen 
aanmerken. 

2ir G E W O N E P R I J S V R A A G . 
Schildwachthuisje. 

N". 1. Halt. De teekening geeft alleen het front 
te zien, dat zich in niets onderscheidt wat de hoofd
vorm betreft. 

De lijst is te zwaar, de constructie, ofschoon op 
zichzelf goed, heeft het gebrek , dat de beschieting aan 
de binnenzijde is aangebracht. Hierdoor ontstaat het 
gebrek, dat het regelwerk onbeschut blijft tegen regen 
en zonneschijn, waar de duurzaamheid sterk onder 
lijden zal. Ook het plint mag niet doorgaande met 
de straat in aanraking komen. 

De ontwerper blijkt de constructieve zijde van de 
vraag niet genoegzaam te hebben overwogen. 

N ° . 2. Infanterie. Dit ontwerp wordt, behoudens 
enkele aanmerkingen van ondergeschikten aard, ter 
bekroning voorgedragen. 

Eenvoudig en krijgshaftig van aanzien, zouden even
wel nog eenige vereenvoudigingen wenschelijk zijn in 
profileering der stijlen en het vermijden der nabootsing 
van steenverband in den toog. Als de kapdekking 
van hout is bedoeld, zal het ronde voorgedeelte kost
baar cn moeilijk te maken zijn, en zal dan met lood 
moeten worden bedekt; van metaal (zink) gemaakt, 
wordt deze zwarigheid vermeden. 

Het plint mag niet doorgaand met de straat in aan
raking zijn. 

Tegen omwaaiing is geen genoegzame voorziening 
aangewezen. 

N". 3 . Krijgsman. De kapbedekking is te gezocht 
en te uitvoerig (popperig); daardoor is het karakter 
gemist. 

Beter zou het wellicht voor een plantsoenbewaker 
geschikt zijn. 

Het regelwerk is ook hier onbeschut tegen regen 
en zonneschijn. De vorm van het luchtgat is vreemd 
(klaveraas). 

N ° . 4. Prins Manrits. Een infanterist van middel
bare lengte met chacot of andere hoofdbedekking zal 
de opening van 1.70 M . hoogte wel noodig hebben. 
Het ontwerp is al te uitvoerig en te theatraal, daar
door voor de practijk ongeschikt. De vormen doen 
aan steenconstructie denken , dat ongerijmd is voor een 
verplaatsbaar schilderhuis. De vele détails zijn te nietig 
en maken het geheel opgesmukt, zoo o. a. de kinder
vlaggetjes ! 

N". 5. Vigilate. De ontwerper heeft een poging 
gedaan om de vraag in middeleeuwschen geest op te 
lossen. Daarvoor bestaan nog bruikbare voorbeelden 
in Zwitserland en Zuid-Duitschland. 

Het ontwerp zou meer geschikt kunnen geacht wor
den voor een bewaker van een kerkhofplantsoen. Voor 
soldaten-gebruik is het te uitvoerig in de onderdeden, 
en daardoor minder geschikt voor de practijk. 

y A L G E M E E N E P R I J S V R A A G 1885—86. 
Cafë-rcstaurant op den hoek van een plein. 

N ° . 1. Labor improbus omnia vincent. Twee teeke
ningen zonder toelichting. 

De plan-indeelingen zijn gedwongen en onregelmatig, 
hetgeen in verband staat met de onwaarheid der ver
deeling van den langen gevel; de breedte van het hoek-
paviljoen stemt niet overeen met de koffiezaal. 
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van vorm , wordt minder doeltreffend door dc vele steun
punten , die belemmerend zijn voor den dienst; de 
spreekcellen zullen duister wezen door de omsluiting 
der dienstlokalen. 

Directiekamer en administratiekantoor zijn niet vol
doende gescheiden. 

De concierge mist een keuken en een derde vertrek, 
die de ontwerper in een niet aanwezig sousterrain wil 
plaatsen. De aanwijzing van de verdeeling der seinta-
fels wordt gemist. 

Op de l ' verdieping worden privaten niet aangewe
zen en op beide verdiepingen ontbreken stookplaatsen 
of eenige aanwijzing van centraal-verwarming. 

Het aantal trappen kan beperkt worden. 
Het uitwendig aanzien mist het eigenaardig karakter. 

De groote boog van het middengebouw en de naakte 
hoogvelden der drielichten maken geen gunstige uit
werking. De toren en belvédère geven niet den indruk 
weer, die door het programma bedoeld is. 

N". 2. Telephoon. Drie teekeningen (zonder memorie). 
De planverdeeling is niet onverdienstelijk, de ver

langde lokalen zijn aanwezig. In het centrum ontbreekt 
het noodige licht, de privaten zijn daar niet goed 
geplaatst. 

De inrichting der spiltrap is niet duidelijk in de 
doorsnede. Stookinrichtingen zijn niet aangewezen. 

Het uitwendig aanzien mist het verlangde karakter 
en vertoont alledaagsche en voor het doel niet eigen
aardige vormen. 

N". 3. Saus nom. Twee teekeningen (zonder toe
lichting). 

De voorgeschreven schaal is niet in acht genomen, 
en al de teekeningen zijn geheel schetsmatig, maar 
geestig van uitvoering. 

Over de verdienste van het onderwerp waren de ge
voelens niet geheel eenstemmig. De meerderheid besliste 
voor de bekroning, behoudens de omwerking der tee
keningen voor de uitgave. 

Het centrum van het gebouw is ook hier donker, en 
de verdeeling voor den dienst niet geheel doeltreffend; 
de trappen zijn terloops aangewezen , stookinrichtingen 
zijn niet aangetoond. 

Uit de doorsneden is op te maken, dat de vertrekken 
op de v verdieping niet allen op dezelfde hoogte zijn 
gelegen van het seinvertrek. De hoogte van sommige 
lokalen mag overdreven genoemd worden. 

De meerderheid oordeelde, dat de ontwerper het ver
langde karakter goed heeft weergegeven, waartegenover 
een lid van gevoelen was, dat de ontwerper de bestu
deerde inrichting heeft opgeofferd aan de geestige op
vatting en wijze van voorstelling, die naar zijn oordeel 
niet te veel op den voorgrond mag staan. 

Het teekenen is bij bouwkunst steeds middel, geens
zins doel. 

N ° . 4. A. et A. Drie teekeningen (zonder toelichting). 
De perspectiefteekening ontbreekt. De beginselen, 

waarnaar het plan is ontworpen, zijn niet onverdienste
lijk , maar tegen de onderdeden zijn vele bedenkingen. 
De spreekcellen zijn donker; het technisch bureau, 
de directiekamer en die voor de administratie zijn te 
bekrompen. De seinkamer is niet onmiddellijk met de 
belvédère in gemeenschap. Uit de doorsnede is niet 
op te maken, op welke wijze de toren van 30 M . hoogte 
boven den zolder wordt gedragen of ondersteund. 

Het uitwendige is niet onverdienstelijk; de dichtge
metselde arcades op de leverdieping, rondom de raam
openingen, zijn niet gepast. 

De gedaante van toren en belvédère zijn in overeen
stemming met de bestemming, ofschoon de top te zwaar 
zal toonen, wanneer de alsnog ontbrekende perspectief
teekening die in hare eigenaardige gedaante zal vertoonen. 

Ter aanmoediging voor den verdienstelijken arbeid 
stelt de Jury voor aan dit ontwerp den 2 | | ,'U prijs toe te 
kennen. 

De Jury vermeent, dat in het algemeen het eigen
aardige karakter van het gebouw voor den dienst van 
een geheel nieuwe toepassing der electriciteit door 
deze ontwerpen nog niet is bereikt, en beveelt de stu-

I die daarvan aan de leden van het Genootschap aan, 
om er alsnog bij vernieuwing hunne krachten aan te be
proeven bij eene mogelijke herhaling van den prijskamp. 

2'1'' P R I J S V R A A G . 

Kerkgebouw voor eene Protcstautschc Dorpsgemeente 
met toren en consistoriekamer. 

Voor dit onderwerp zijn 8 antwoorden ingekomen, die 
aanleiding tot de navolgende opmerkingen hebben ge
geven. 

N". 1. Abraham. Twee teekeningen zonder toelichting. 
Ofschoon het aantal plaatsen aanwezig is (wanneer 

de galerijen meegerekend worden), zoo zijn evenwel de 
afmetingen der zitplaatsen te bekrompen (0.42 M . breed 
bij 0.70 M . afstand der banken). 

Een midden-loopgang van slechts 1 M breed is on
voldoende. Dc plaatsing van orgel en preekstoel in 
verband met de groote kerkramen is niet doeltreffend. 
De zijportalen zijn te ruim. De consistoriekamer is daar
entegen niet ruim. 

De inwendige ordonnantie is te grootsch voor eene 
eenvoudige dorpsgemeentc, en stemt niet overeen met 
het uitwendige, dat geïnspireerd schijnt te zijn door 
de werken van Hendrik de Keyser. De hoofddeur is 
niet grootsch. De toren is te laag in verhouding tot 
het kerkgebouw, mist kerkelijk karakter. De wijze 
van avondverlichting is niet duidelijk op te maken. 

Dc teekeningen zijn verdienstelijk van uitvoering. 
N". 2. Partant pour la Syrië. Vier teekeningen zon

der memorie. 
De voorgevel is niet op de verlangde schaal. 
Ook hier wordt het karakter van een dorpskerk ge

mist ; er zijn zelfs twee torens aangebracht, waarvan 
een (en nog wel de hoogste) op het dak, waarvan de 
samenstelling volgens de doorsnede onvoldoende wordt 
geacht. Beelden aan het front komen niet overeen met 
de opvatting der Protestantsche eeredienst in Nederland. 
De afmeting der plaatsen (0.55 M . bij 0.90 M.) is vol
doende , maar het gevraagde aantal van 5c» wordt met 
160 overschreden. 

Het stelsel van constructie is volstrekt niet begrepen, 
de steunbogen zijn hier ondoelmatig aangewend; daaren
boven is het gebruik van dwergkolommen zeer kostbaar 
en verdient geene aanbeveling. 

De teekeningen zijn geestig en vlug van uitvoering. 
Jammer dat het ontwerp zelf niet grondiger is doordacht. 

N". 3. (Monogram). Twee teekeningen zonder toe
lichting. 

De ordonnantie is eenvoudig, maar tevens ontbloot 
van architectonische waarde. De consistoriekamer is 
wat al te ruim, en ongunstig van gedaante. Deklokke-
toren niet aan te bevelen, vooral het boveneind. Het 
aantal plaatsen aanwezig. De kerk zal door de afmeting 
moeilijk te bespreken zijn. 

De orgeltribune is te laag bij den grond. 
Het ontwerp is in het algemeen te zwak van conceptie. 
N ° . 4. Prediker 1 VS, 2—12. Één teekening zonder 

toelichting. 
Het schijnt een beoordeelaar toe, dat de vorm van 

het vel papier van invloed is geweest op de gedaante 
van het voorgestelde bouwwerk; het wijkt geheel af van 
de voorgeschreven verhouding 3 a 4. 

Allen waren van oordeel, dat ook bij dit ontwerp de 
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invloed van H . de Keyser niet te miskennen is, maar 
mist nochtans het waar karakter van een kerkgebouw 
van middelmatige afmetingen, voor eene dorpsgemeente. 

Het aantal plaatsen is ternauwernood bereikt door 
alle hoeken vol te stoppen. De plaats van het orgel 
is zeer ongunstig voor het klankeffect. 

De doorsnede is niet genoeg bestudeerd en valt sterk 
af bij de gevels, waarin de gebogen lijsten boven de 
2 groote ramen overbodig zijn en geen constructieve 
beteekenis hebben. De toren heeft geen kerkelijk 
karakter en de top daarvan is arm. De gevelhalzen 
konden steiler zijn; de geveltoppen en détails van de 
hoofddeur-omklecding zijn zwaar. 

Wegens de zeer verdienstelijke uitvoering der teeke
ning wordt dit ontwerp bijzonder loffelijke vermelding 
waardig gekeurd. 

N ° . 5. Fact et Spcra. Twee teekeningen zonder 
toelichting. Het aantal zitplaatsen is niet volkomen 
voldoende; zij zijn vrij eng. 

Het middenschip is te smal van afmeting en onnoo-
dig voor de kapoverdekking. De schikking der lokalen 
achter den preekstoel, evenals de half-cirkel uitbouwsels 
aan den voorgevel zijn af te keuren. Het daglicht is 
voor het middenruim niet voldoende. 

De uitwendige gedaante is niet onverdienstelijk, 
hoewel de toren, ware hij niet al te pronkerig, vrij 
goed van karakter zou zijn. 

N". 6. Fiat Voluntas. Drie teekeningen zonder toe
lichting. 

Te ruim van opvatting voor eene dorpskerk, te 
lang voor het bespreken en overdadig hoog middenruim. 

De steunbogen zijn overbodig en niet goed geplaatst. 
Het plan maakt den indruk, alsof een oorspronkelijk 
Roomsch-Katholieke kerk voor den Protestantschen 
eeredienst is ingericht. 

Het zijfront is te kort voor de aanzienlijke hoogte. 
Het bovendeel van den toren is te zwaar, de wijzer

plaat te klein voor de hoogte boven den grond. De 
avondverlichting der zijpanden is niet aangegeven. 

N". 7- Synode. Vijf teekeningen met toelichting. 
Dit ontwerp wordt door één beoordeelaar zeer gunstig 
onderscheiden en zelfs de bekroning waardig gekeurd 

De meerderheid oordeelde den vorm van het I.atijn-
sche kruis in plan bij deze afmetingen niet aan te bevelen, 
omdat het grootste gedeelte der zitplaatsen in de 
dwarsarmen geen uitzicht op den preekstoel geven. 

De zitplaatsen zullen eng uitvallen om het voorge
schreven aantal te verkrijgen; die onder de tribune zijn 
te ver van het spreekgestoelte verwijderd. 

Het middenschip is naar verhouding te smal. 
Het uitwendige mist den noodigen ernst voor een kerk

gebouw. De toren komt wat laag voor. Drie der uur
wijzers zullen meestal onzichtbaar zijn voor de meeste 
inwoners der gemeente. 

De teekeningen zijn verdienstelijk van uitvoering, 
maar te zwart. 

N". 8. Nous verrons. Twee teekeningen zonder 
toelichting. 

Het gebouw van niet minder dan 16 M binnen-
werksche breedte heeft te zwakke zijmuren (0.58 M) 
voor een hoogte van 1 0 M . De plaatsen zijn wat 
dicht op elkander gepakt om het verlangde aantal te 
verkrijgen. 

Het schip is te lang voor het duidelijk bespreken. 
De kapconstructie is niet genoeg bestudeerd. 

De dagverlichting zal onvoldoende wezen, de avond
verlichting is niet aangetoond. 

De compositie van het voorfront is te vol en met 
gezochte motieven, zonder voldoende reden opgesmukt. 

De toren is wat mager voor het breede kerkgebouw, 
de wijzerborden te klein. 

In het algemeen zijn de ontwerpen niet opgevat naar 
het ware karakter eener dorpskerk, waarom dan ook 
geene bekroning kan worden toegekend. 

Een beoordeelaar miste in het programma de aan
wijzing omtrent de avondmaalsviering, een ander meende 
de kosterswoning als noodzakelijk onderdeel te mogen 
aanmerken. 

2'1'' G E W O N E P R I J S V R A A G . 

Schildwachthuisje. 
N". 1. Halt. De teekening geeft alleen het front 

te zien, dat zich in niets onderscheidt wat dc hoofd
vorm betreft. 

De lijst is te zwaar, de constructie , ofschoon op 
zichzelf goed , heeft het gebrek , dat de beschieting aan 
de binnenzijde is aangebracht. Hierdoor ontstaat het 
gebrek, dat het regelwerk onbeschut blijft tegen regen 
en zonneschijn, waar de duurzaamheid sterk onder 
lijden zal. Ook het plint mag niet doorgaande met 
de straat in aanraking komen. 

De ontwerper blijkt de constructieve zijde van de 
vraag niet genoegzaam te hebben overwogen. 

N ° . 2. Infanterie. Dit ontwerp wordt, behoudens 
enkele aanmerkingen van ondergeschikten aard, ter 
bekroning voorgedragen. 

Eenvoudig cn krijgshaftig van aanzien, zouden even
wel nog eenige vereenvoudigingen wcnschelijk zijn in 
profileering der stijlen en het vermijden der nabootsing 
van steenverband in den toog. Als de kapdekking 
van hout is bedoeld, zal het ronde voorgedeelte kost
baar en moeilijk te maken zijn, en zal dan met lood 
moeten worden bedekt; van metaal (zink) gemaakt, 
wordt deze zwarigheid vermeden. 

Het plint mag niet doorgaand met de straat in aan
raking zijn. 

Tegen omwaaiing is geen genoegzame voorziening 
aangewezen. 

N". 3. Krijgsman. De kapbedekking is te gezocht 
en te uitvoerig (popperig); daardoor is het karakter 
gemist. 

Beter zou het wellicht voor een plantsoenbewaker 
geschikt zijn. 

Het regelwerk is ook hier onbeschut tegen regen 
en zonneschijn. De vorm van het luchtgat is vreemd 
(klaveraas). 

N ° . 4. Prins Mounts. Een infanterist van middel
bare lengte met chacot of andere hoofdbedekking zal 
de opening van 1.70 M . hoogte wel noodig hebben. 
Het ontwerp is al te uitvoerig en te theatraal, daar
door voor de practijk ongeschikt. De vormen doen 
aan steenconstructie denken, dat ongerijmd is voor een 
verplaatsbaar schilderhuis. De vele détails zijn te nietig 
en maken het geheel opgesmukt, zoo o. a. de kinder
vlaggetjes ! 

N". 5. Vigilate. De ontwerper heeft een poging 
gedaan om de vraag in middeleeuwschen geest op te 
lossen. Daarvoor bestaan nog bruikbare voorbeelden 
in Zwitserland en Zuid-Duitschland. 

Het ontwerp zou meer geschikt kunnen geacht wor
den voor een bewaker van een kerkhofplantsoen. Voor 
soldaten-gebruik is het te uitvoerig inde onderdeden, 
en daardoor minder geschikt voor de practijk. 

3« A L G E M E E N E P R I J S V R A A G 1885—86. 
Cafë-restaurant op den hoek van een plein. 

N". 1. Labor improlms omnia vincent. Twee teeke
ningen zonder toelichting. 

De plan-indeelingen zijn gedwongen en onregelmatig, 
hetgeen in verband staat met de onwaarheid der ver
deeling van den langen gevel; de breedte van het hoek-
paviljoen stemt niet overeen met de koffiezaak 
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De vorm van het café en de rcstauratiezaal, als
mede de plaatsing van het buffet met eene daarvoor 
geplaatste kolom , is zeer ondoelmatig. De hoofdtrap 
ongeschikt van vorm. De indeeling der bergplaatsen 
in de kelderverdieping is niet aangetoond. 

De woning van den kastelein en de verblijven voor 
het dienstpersoneel zijn onder de mansarde-kap aan
gebracht, hetgeen niet aanbevelenswaardig is. Dc gevels 
zijn rijk en levendig van karakter, doch de torenbouw 
harmonieert niet ermede. 

De vormen van het inwendige zijn zwaar , hier en 
daar zelfs lomp. 

N°. 2. Studie. Drie teekeningen zonder toelichting. 
Het ontwerp is in eenvoudigen geest opgevat, doch 
laat veel te wenschen over. 

In het sousterrain mist men den bierkelder; de keu
kens zijn niet in gemeenschap cn de toevoer van licht 
en lucht is onvoldoende. 

De gevelordonnantie en de inwendige decoratie zijn 
niet in den geest van het programma , dc hockbalkons 
hebben ongeschikten vorm. De uitvoering der gevel-
teekening is door het gekrabbel benadeeld; zulk eene 
manier van opwerken verdient te worden afgekeurd en 
benadeelt de zuiverheid der vormen. 

N°. 3. Cafc'. Twee teekeningen zonder toelichting. 
De indeeling bezit goede eigenschappen, ofschoon de 
hoogte der I * verdieping onvoldoende wordt geacht. 

De biljartkamer wat smal. De uitwendige vormen 
zijn te streng voor het onderwerp en dc verhoudingen 
niet aangenaam. Dit treft meer in het bijzonder den 
smallen zijgevel. 

De balkons zijn te smal en hadden overdekt kunnen 
zijn. Van den hoek had meer partij bchooren getrok
ken te worden. Het kwartcirkelvormige beloop van 
het dak maakt geen goed effect. De onwaarheid van 
het hoekpaviljoen, dat niet organisch uit het plan ver
rijst , werkt ongunstig op den gevelvorm. 

De doorsneden zijn verdienstelijk, doch door de 
schaduwlijnen bijna onkenbaar; die wijze van voorstel
ling verdient niet aangemoedigd te worden. 

N°. 4. La Concurrence. Drie teekeningen met me
morie. Het plan is vrijwel ingedeeld, ofschoon er 
veel porte a faux zijn opgemerkt, die bij de uitvoe
ring allerlei kunstmiddelen zullen vereischen. 

Het buffet is in zooverre goed geplaatst, dat het 2 
zalen kan bedienen; het mist evenwel directe gemeen
schap met de dienstlokalen. De dienstra]) op de open 
plaats is niet aan te bevelen bij wintertijd of ongun
stig weer, temeer omdat dit vrij enge ronde trapje ook 
tot toegang strekken moet van des kasteleins woning. 
De toiletkamer is vrij duister. Er zijn 3 biljarts ge
vraagd en slechts 2 in het plan aangetoond. De ruimte 
schijnt nochtans voldoende voor drie. 

Dc overbodige loggia beneemt licht aan de slaap
kamers. 

De gevels zijn goed opgevat, maar de hoek is be
dorven door den uitbouw van het torentje, waarvan 
de top niet harmonieert met dc vormen van de gevels. 
De ordonnantie van het inwendige is voldoende, cn 
het geheel niet zonder verdienste. 

N° 5. Liictor et Emergo. Drie teekeningen zonder 
toelichting. 

Het ontwerp is even zwak van conceptie als van [ 
uitvoering. In het plan zijn twee trappen aangetoond, 
die zeer veel plaats beslaan. De koffiezaal cn de res
taurant zijn te veel gescheiden. 

De gevels zijn stijf en ouderwetsch, de doorsneden 
vrij onbeduidend. 

Het gemis aan stookplaatsen is opgemerkt en de vele 
porte a faux toonen hét gemis van goede constructie-
beginselen aan. 

N ° . 6. Prosit. Vijf teekeningen zonder toelichting. 
De planverdeeling is niet onverdienstelijk, hoewel de 

plaatsing der privaten veel ruimte beslaat, ten nadeele 
o. a. van de biljartzaal, die te bekrompen wordt geacht. 

De office is geheel donker. De motieven der gevels 
zijn geschikt verdeeld en in onderlinge harmonie. De 
doorsneden onbeduidend. De gekoppelde boogramen 
op de 2 e verdieping missen archivolten, waardoor zij 
er niet constructief uitzien; dit kan evenwel verbeterd 
worden. 

Het hooge spitse dak, midden in den langen zijgevel, 
kon wel gemist worden, zonder het aanzien te benadeelen. 

N". 7. Vroinccui'crdriet. Vier teekeningen zonder 
toelichting. 

De indruk van dit ontwerp was in het algemeen 
gunstig, zoo zelfs dat bij vergelijking met de overigen, 
de Jury dit project ter bekroning voordraagt. De 
bedenkingen, waartoe het aanleiding gaf, zijn in hoofd
zaak de navolgende. 

Door het plaatsen van den ingang in de vestibule 
aan den hoek gaat nogal ruimte verloren, waardoor 
de restauratiezaal wat klein is geworden. 

De ronde hoofdtrap in een vierkante ruimte geeft 
aanleiding tot trapportalen cn bordessen van ongeschik
ten vorm. De doorgang van de vestibule naar de 
hoofdtrap is te smal. Dc hoofddeur is te onbeduidend. 

Erkers met glasomsluiting zouden aan de lange bal
kons afwisseling geven en voor het klimaat doelmatig 
zijn te achten. 

De gevelordonnantiën zijn goed van karakter, de 
doorsneden in verhouding te eenvoudig. De koepel 
staat geïsoleerd tusschen twee afzonderlijke daken; de 
toegang is niet duidelijk. 

De privaten en urinoirs zijn goed aangebracht. De 
diensttrap zal niet te veel licht hebben. De hoogte 
der vertrekken op de 3E verdieping is wat ruim genomen. 

De uitvoering der teekeningen verdient loffelijk te 
worden vermeld. 

N°. 8. X. Vier teekeningen zonder toelichting. 
De planverdeeling nogal goed overlegd, maar de 

plaats en inrichting der hoofdtrap, in directe gemeen
schap met het café en daarvan niet afgesloten, vindt 
men aan bedenking onderhevig. 

Op de l 9 l c en 2'e verdieping ontbreken toiletkamers. 
De diensttrap zal het in de beneden-verdieping aan 
licht ontbreken; ook de lift is in een donkere omge
ving geplaatst. Het keukenfornuis is veel te klein, 
en de afvoer van rook en damp niet wel overwogen. 

De centraalverwarming is wel in het plan aange
wezen , maar de plaatsing buiten het centrum zal ten 
nadeele der geleiding zijn. 

De gevels zijn vreemd cn wat heel druk, zonder 
overeenstemming der drachtpuntcn , waardoor een on
rustige en onstabiele indruk wordt gegeven. 

De uitvoering der teekeningen en de ordonnantie 
der doorsneden zijn zeer verdienstelijk en getuigen van 
vaardigheid cn talent. 

De tinten en kleuren van de perspectief maken een 
schrillen indruk. 

N" . 9. Wapen van Amsterdam (in een cirkel). Vijf 
teekeningen zonder toelichting. 

De planverdeeling, ofschoon de bij het programma 
voorgeschreven grenzen overschrijdende, bezit veel goeds, 
maar ook hier zijn vele porte a faux, die vermeden 
moeten worden. 

De doorgang naar en de hoofdtrap zelve worden te 
smal geoordeeld; het tochtportaal bij den ingang van 
het café is te ondiep. 

De buffetten met buffetkamertjes en de lift zijn goed 
geplaatst, de privaten cn urinoirs behoorlijk van de 
zalen verwijderd en afgescheiden. 
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De kasteleinswoning is op de zolderverdieping, het
geen niet volgens de bepaling van het programma is. 

Er ontbreken stookgelegenheden, behalve op het salon 
der Is" verdieping. 

De architectonische opvatting van de gevels en de 
doorsneden is zeer verdienstelijk en goed bestudeerd, 
hoewel de doorsneden in de détails te wenschen over
laten. 

Op grond van de vele goede eigenschappen wordt 
dit ontwerp voorgedragen voor den 2de" prijs. 

De Jury vermeent hiermede hare nog al omvang
rijke taak tc hebben volbracht en vertrouwt, dat de 
ijver der leden, waarvan de inzending getuigt, meer 
en meer moge aangevuurd worden tot eene grondige 
bestudeering, zoo van constructie als van architectoni
sche vormen, waarvan het verband onafscheidelijk is 
tot verkrijging van deugdelijke bouwwerken. 

Onder dankzegging aan het Bestuur voor de veree-
rende taak, wenscht de Jury een steeds verhoogden bloei 
toe aan het Genootschap „Architectura et Amicitia". 

Amsterdam, 20 December 1886. 
De Jury, 

P. J. H . C U Y P E R S . 

W. S P R I N G E R . 

A . N . G O D E F R O V . 

Lid rapporteur. 

M E T A A L W E R K A L S DECORATIE. 
Reeds sedert de vroegste oudheid is metaalwerk als 

versiering gebezigd. Om van het metaalwerk der andere 
volkeren te zwijgen, noemen wij slechts het bronswerk. 
dat, blijkens de berichten der klassieke schrijvers, 
zulk een voorname rol in de antieke Grieksche en 
Romeinsche kunst speelde. 

De antieke bronzen zijn door de latere bewoners van 
het Zuiden meest allen versmolten, zoodat er slechts 
weinige meer over zijn. Dit is te meer te betreuren, 
daar juist de schoonste meesterwerken van plastiek, 
blijkens de oude schrijvers, in dit metaal vervaardigd 
werden. Nog in de zeventiende eeuw was men bar-
baarsch genoeg, de bronzen versiering van het Pantheon, 
die achttien eeuwen bestaan had, tot den smeltoven 
te doemen. 

Met de Renaissance kwam ook de kunst van het 
bronsgieten weer meer tot eere, en werden meester
stukken gegoten als het ruiterstandbeeld van Colleoni, 
door Verocchio, en de Perseus, door Benvenuto Cellini. 
Sedert bleef deze kunst bij alle volken van West-p;uropa 
in beoefening. Als fraaie voortbrengselen in Nederland 
noemen wij slechts de beelden van het monument voor 
Prins Willem I te Delft, door Hendrick de Keyser 
gemodelleerd. 

In de latere middeleeuwen ontwikkelde zich in 
Duitschland en Nederland een kunst, die, ofschoon 
veel overeenkomst hebbende met die van het brons-
gieten, toch een afzonderlijke plaats bekleedt. Wij 
bedoelen de geelgieterskunst. 

Het geelkoper werkt in hooge mate decoratief, indien 
het met juist begrip van stijl behandeld wordt. Thans 
nu het adore po/ireeds zoolang in den smaak is geweest, 
dat het, naar men vreest, uit den smaak zal raken, 
mag er wel weder eens op gewezen worden, dat geel
koper een eigenaardige wijze van behandelen vereischt, 
wil het een goed effect maken. Zachtheid, weekheid 
van contour, mollige profielen , ziedaar wat geelkoperen 
voorwerpen moeten vertoonen, willen zij het oog vol
doen. Reeds in de latere middeleeuwen heeft men dit 
terecht begrepen; de XV'|p-ceuwsche koorafsluitingen, 
zooals men ze in de Laurenskerk te Weesp, de Bavo-
kerk te Haarlem of dc Jacobskerk te Utrecht ziet, zijn 

er het bewijs van. Ook in de Renaissance voelde men, 
dat koperwerk zijn eigenaardige profileering noodig geeft, 
en dat bolle profielen, wegens de glimlichten waartoe 
zij aanleiding geven, voor koperen versieringen het 
meest geschikt zijn. De doopvonten te Breda en te 
Zutfen, de XVT"-eeuwsche koorafsluiting der Jacobs
kerk te Utrecht, de XVIpJe-eeuwsche kaarskronen in 
zoo menige kerk (voor hoe lang nog?) aanwezig, be
wijzen het. In de latere jaren van de X V I I l c eeuw 
maakte men zich echter van de goede traditie los; wij 
wijzen slechts op het koperen koorhek van de Nieuwe 
Kerk te Amsterdam, waar men klassiek Korinthische 
pilasters van koper vervaardigd heeft. De balusters 
van dit hek, inden schroefvorm van Bernini, zijn, met 
het oog op het materiaal, veel beter van vorm. 

Behalve brons en koper is ook ijzer als versierings
materiaal aangewend. Gegoten ijzer is betrekkelijk 
zelden toegepast. Welke fraaie effecten echter ook 
hiermede bereikt worden , indien een kunstenaar dit 
materiaal bewerkt, bewijzen de oud-Hollandsche haard
platen , thans door de verzamelaars van oudheden zoo 
gezocht. Gesmeed ijzer werd reeds in de vroege 
middeleeuwen met veel smaak aangewend. Plaatijzer 
was toen nog niet bekend, doch met de beperkte hulp
middelen , die de smeden der X I I * en XII I d e eeuwen 
bezaten, wisten zij wonderen te doen. Fraaie staaltjes 
van smidswerk uit de latere middeleeuwen zijn de 
deuren van St.-Maclou te Rouaan. 

De Duitsche smeden der X V T l e en XVII Je eeuw 
hebben prachtig werk geleverd. Vooral in Zuid-
Duitschland, te Augsburg, Neurenberg, Ulm enz. 
ziet men nog veel fraais, doch ook in vele der oude 
Hansasteden zijn interessante staaltjes van smidskunst 
aanwezig. Dat soms de vormen eenigszins plomp zijn, 
en de versieringen eenigszins gezocht, vergeet men bij 
het aanschouwen der onovertroffen technische vaardig
heid, waarvan het Duitsche smidswerk blijkgeeft. 
Behalve hekken, windvanen, ankers, enz. heeft de 
Duitsche .smidskunst ook schoone wapenrustingen, die 
thans de sieraden van verschillende verzamelingen zijn, 
voortgebracht. 

Fraaie voortbrengselen van P'ransche smeden zijn de 
deuren in de Galerie d'Apollon te Parijs, en de hekken 
om de Grande place te Nancy. Dat ook de Neder-
landsche smeden niet achterbleven, bewijst menig 
XVII^-eeuwsch gevelanker, menig XVIIIJc-eeuwsch 
hekwerk. 

Gesmeed ijzer vereischt ook een eigenaardige behan
deling. Plat uitgesmeede maskers, bloemen, enz. kun
nen in dit materiaal zeer goed voldoen. Men wachte 
zich echter voor overlading. 

De hedendaagsche architecten hebben wel-is-waar 
meer oog voor het decoratief effect, dat door het toe
passen van metalen versieringen kan worden verkregen, 
dan hunne onmiddellijke voorgangers, doch zij zijn er 
nog niet in geslaagd, de metaalbewerking die aan
moediging ten deel te doen vallen, die noodig is om 
haar het hooge peil, waarop zij zich voorheen bevond, 
weder te doen bereiken. 

Aan brons- en kopergieters ontbreekt het ons niet 
en wij hebben thans ook te Schiedam, te Utrecht cn 
te Deventer smeden , die in staat zijn, een artistiek 
stuk werk te leveren. Indien nu de bouwkunstenaars 
van hunne zijde de metaal-industrie willen aanmoedigen, 
kan zij, zelfs in onze prozaïsche XIX' 1 ' ' eeuw, weder 
een kunstvak bij uitnemendheid worden. 

TEC H NT SC H TAALBED1l R F. 
Over het algemeen laat de stijl onzer technici nog

al eens wat te wenschen over; behoorlijk Nederlandsch 
kan bijna geen enkel vakman schrijven. Men lette 
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bijvoorbeeld eens op de cacographieën, die men bestek
ken noemt. 

De stukken, van ons Ministerie van Waterstaat uit
gaande , kunnen al evenmin als voorbeelden van stijl 
gelden. Wat echter te zeggen van de Voorschriften 
voor de levering van IJzcrconstructies, waar zinnen 
voorkomen als: 

„Veranderingen die de besteding na sluiting van 
het contract mocht bevelen heeft de aannemer uit te 
voeren" , of 

„Uitzonderingen zijn in het bijzonder overeen te 
komen". 

Voorts wordt gesproken van: „de bij deze voorloopige 
overname bevondene nabewerkingen" en vinden wij nog : 
„de aannemer heeft er voor te zorgen, dat de besteder 
of zijn plaatsvervanger steeds en overal toegang erlan-
gc, enz." en: „de toezichthoudende ambtenaar mag 
echter niet in dc keus der proefstukken aan banden 
worden gelegd." 

Dat er in de Nederlandsche taal een werkwoord moe
ten bestaat, schijnt aan het Ministerie onbekend. Is 
daar misschien ook een Duitsch personeel „schuld aan?" 

Het zou niet kwaad zijn, indien de Minister „was 
te zorgen" dat de grondregelen der Nederlandsche 
taal aan zijn Departement wat beter gekend werden, 
dan zou er niet geschreven worden, als nu: „het 
rijden, enz. moet, wanneer het verlangd wordt, in het 
bestek bepaald geworden zijn." X . 

E E N K U N S T E N A A R UIT DE A C H T T I E N D E 
EEUW. 

De kunst der achttiende eeuw heeft langen tijd slechts 
weinig waardeering ondervonden. Meer en meer be
ginnen echter kunstkenners en liefhebbers aan hare 
voortbrengselen de aandacht te schenken, en de prij
zen, die thans voor de vroeger zoo geminachte Fran-
sche prenten en schilderijen uit de vorige eeuw betaald 
worden, zijn steeds stijgende. Doch niet slechts de 
kunst van Watteau , Boucher, Greuze en Tragonard 
wordt thans weer naar waarde geschat, ook de pastel-
teekeningen, deze zoo bij uitnemendheid eigenaardige 
uitingen van den tijd, die aan de Fransche Revolutie 
voorafging, zijn weer tot eere gekomen. 

Onder de pastelteekenaars neemt Mourice Quentin 
de la Tour een eerste plaats in. Hij werd geboren 
in 1704 en stierfin 1788 , en buitengewoon talrijk zijn 
de werken, waaraan hij, gedurende die lange kunste
naarsloopbaan het aanzijn heeft geschonken. Hij maakte 
de portretten van d Alembert en Rousseau, en Diderot 
wijdde een uitvoerige studie aan zijn talent. 

Hoewel dus nauw bevriend met de encyclopedisten 
had La Tour, hoe philosophisch hij — getrouw aan 
de mode dier dagen — ook was, er toch volstrekt 
niet op tegen, in dienst van het hof werkzaam te zijn. 
Dat de zeden aan het hof van Frankrijk in de achttiende 
eeuw wel wat te wenschen overlieten, was voor hem geen 
bezwaar, en La Tour was er zoo mede verheerlijkt, toen 
hem de vervaardiging van het portret van Madame 
de Pompadour werd opgedragen, dat hij bijna een 
nauwte kreeg toen hem het bericht gewerd. 

La Tour werd door den drang der omstandigheden 
genoodzaakt zijn talent aan een zoo vergankelijke kunst, 
als de pastelteekenkunst in tegenstelling met het schil
deren in olieverf is, te wijden. 

Toen hij zijn geboorteplaats, Saint-Quentin, op zijn 
achttiende jaar verliet en na eenige omzwervingen te 
Parijs kwam, moest hij vóór alles trachten in zijn on
derhoud te voorzien. Een Venetiaansche dame, Ro-
salba Carriera, had toen juist het pastelteekenen inde 
mode gebracht, en La Tour bespeurde weldra, dat 
slechts in dit kunstvak geld te verdienen zou zijn. 

! In 1737 maakte hij de portretten van Madame Boucher 
] en den architect Mansard, en spoedig werd zijn werk 
! zoozeer gezocht, dat hij in 1740 reeds talrijke navol-
j gers had, wier werk echter bij het zijne zeer ten 

achter stond. In 1743 werden zijne teekeningen onover-
treffelijke meesterstukken genoemd en deze goede repu
tatie behielden zij tot aan zijn dood. Toch ontbrak 
het ook niet aan minder gunstige oordeelvellingen, 
en werd in 1763 zelfs gezegd, dat La Tour geen waar 
kunstgevoel bezat, doch daar hij de gunst van het hof 
in hooge mate ondervond, bleef hij toch met bestellin
gen als overladen. 

De portretten van La Tour hebben allen het karak
ter, dat de overige XVIIIe-eeuwsche kunstproducten 
kenmerkt. Welke persoon ook afgebeeld is, steeds is 
hij voorgesteld met een zoetelijke glimlach op het gelaat. 
De tevredenheid, die de hoogere standen vóór de 
Fransche revolutie bezielde , schijnt uit dien glimlach 
te spreken. Toch is menig hoofd, dat door La Tour 
ons te aanschouwen werd gegeven, later onder de 
guillotine gevallen. 

La Tour maakte buitengewoon hooge prijzen voor 
zijn portretten. Zijn werk was zoo gezocht, dat iedere 
dame van stand door zijn stift vereeuwigd wilde worden 
en de schilder het zelfs wagen kon met den Koning 
van meening te verschillen, zonder zijn gunst en de 
prachtige woning in het Louvre te verliezen. 

Is het werk van La Tour ook al geen hooge kunst, 
bet vertoont toch al de elegantie, waarvan de Fransche 
artisten der XVIIIe eeuw het geheim bezaten, en als 
zoodanig verdient het de waardeering, die men er tegen
woordig voor over heeft. 

D E V E N T I L A T I E EN V E R W A R M I N G V A N 
H E T NIEUWE RIJKSDAG-GEBOUW 

TE BERLIJN. 
Het nieuwe Rijksdag-gebouw, dat thans te Berlijn 

wordt opgetrokken , zal niet slechts merkwaardig zijn 
om zijn fraaie architectuur, maar ook om het systeem 
van ventilatie en verwarming , dat daarbij gevolgd is. 

Van welk belang men dit onderdeel van den bouw 
achtte blijkt wel het beste daaruit, dat men daarvoor 
een prijsvraag heeft uitgeschreven, waaraan vijf-en-dertig 
Duitsche firma's deelgenomen hebben en waarbij David 
Grove te Berlijn overwinnaar bleef. De Jury bestond 
uit ingenieurs, architecten en wetenschappelijke man
nen van naam. Volgens het bekroonde plan wordt het 
ventilatie- en verwarmings-systeem thans aangelegd. 

Teneinde geen last te hebben van den rook, dien de 
machines veroorzaken en ook alle bezwaren, aan het 
transport van steenkolen enz. verbonden, zoo gering 
mogelijk te maken, is het ketelhuis op 30 M.afstand 
van het gebouw aan den oever der Spree geprojecteerd. 
De hoeveelheid versche lucht die per uur noodig is , 
wordt op 250,000 M J berekend. 

De groote zaal, waar 399 leden van den Rijksdag 
en 600 personen op de tribunes plaatsvinden, zal zoo 
geventileerd zijn, dat ieder persoon 400 M ' versche 
lucht per uur ontvangt. De lucht komt boven in de 
zaal, en wordt van onderen afgevoerd, waardoor men 
tocht hoopt te vermijden. 

De versche lucht wordt verkregen uit een opening, 
in het bovendeel van den koepel, op 75 M . boven den 
grond, waardoor zij geacht kan worden vrij van aller
lei bacteriën te zijn. Zij wordt geleid naar een vertrek, 
waar zij in den zomer verkoeld en in den winter ver
warmd wordt, terwijl zij tevens naar verkiezing droger 
of vochtiger gemaakt kan worden. Het fornuis, waar 
de lucht verhit wordt, heeft een verwarmend opper
vlak van 4300 M 1 , wat door buizen, wijd 0.05 M . 
verkregen wordt. 
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Op verschillende punten van het gebouw is de tem
peratuur in de warmtekamer door middel van electrische 
verbinding waar te nemen. 

Twee schoorsteenen van 35 M. hoogte zullen de ver
bruikte lucht afvoeren. 

De verwarming der kleinere vertrekken geschiedt 
door een afzonderlijk toestel, dat 1500 M ' verwarmend 
oppervlak heeft. De afvoer der lucht wordt, waar dit 
noodig is, door gasvlammen of waterstralen bevorderd. 
De machine zal een capaciteit van 50 paardekrachten 
hebben en 21,000 11: stoom per uur leveren. 

De bediening van de geheele inrichting zal door 4 
man geschieden. 

PIERRE ORNÉE. 
In verschillende dagbladen wordt melding gemaakt 

van een nieuw versieringsmateriaal, door den heer J. 
H . de Vries te Groningen uitgevonden en onder den 
naam van Pier re O r n é e in den handel gebracht. 
Ook in de vergaderingen van „Bouwkunst en Vriend
schap" te Rotterdam en van de „Afdeeling 's-Graven
hage der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst" (') werd deze uitvinding besproken. Naar 
aanleiding van de mededeelingen , door den heer Bauer 
Jr. in laatstgenoemde vergadering gedaan, ontving de 
redactie een schrijven van den heer De Vries, waaruit 
blijkt dat de heer Bauer zich minder juist heeft uit
gedrukt. 

Tot staving van dit gevoelen deelt de heer De Vries 
mede, dat hij den heer Bauer prijsopgave verzocht heeft 
voor het leveren van een fries in sgraffito en dat in 
het daarop den t&Sm September jongstleden gegeven 
antwoord deze zinsnede voorkomt: „de door u opge
geven sgraffitowerken , zijnde een fries van zes vakken 
„van 2.5 x 0.64 M. uit te voeren voor de som van 
„éi'n honderd gulden, onder voorbehoud, dat gij levert 
„de noodige steigerwerken, materialen (grootendeels 
„bestaande uit afval van 't bouwwerk) en een metselaar 
„voor het opbrengen der eerste lagen." 

De heer De Vries stelde belang in deze prijsopgave, 
alvorens het door hem uitgevonden artikel in den han
del te brengen en kwam daardoor tot de gevolgtrek
king, dat de graffitowerken van den heer Bauer op 
ongeveer / 10.40 per M ' komen te staan. Daarop 
werd dezelfde friesversiering van „ Pierre Orneé" door 
den heer De Vries voor de ronde som van negentig 
gulden afgeleverd en dat wel in het werk, en zonder 
eenige bijrekening hoegenaamd. 

De gevolgtrekking, hieruit te maken, ligt voor de 
hand; voor het door den heer De Vries bedoelde werk 
was „pierre ornée" tien percent goedkooper dan „sgraf-
fito", maar hoe dit te rijmen met de bewering van 
den heer Bauer, dat de door hem berekende prijs on
geveer het '/III ' I c bedraagt van dien voor „pierre ornée" ? 
Is het aangehaalde verslag van de Haagschc Afdee
ling der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
juist, waaraan door ons niet getwijfeld wordt, dan zou 
sgraffito voor '/inde van den prijs van het nieuwe ver
sieringsmateriaal, zijnde ƒ 1 . 1 0 per M- , kunnen gele
verd worden; de heer Boersma toch, die monsters 
van „pierre ornée" ter tafel bracht, deelde daarbij me
de, dat de prijs ongeveer ƒ 11.— per M 1 bedroeg. 
De heer Bauer, die de kosten van zijn sgraffito op 
Vio d e stelde, schijnt alzoo genegen dergelijke werken 
voor ƒ 1 . 1 0 te maken. 

Het is wenschelijk, dat in deze zaak eenig licht ont
stoken wordt. 

v. G. 
(') Zie De Opmerker van 15 Januari j.1., bldz. 21 en 22. 

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

Tweede Algemeene Vergadering van 20 Januari 1887. 
Na opening van de vergadering, deelt de waarnemend Voor

zitter mede, dat een door 10 leden onderteckend voorstel is 
ingekomen om eene wijziging te brengen in art. 5 van het 
reglement, strekkende dat ook de Penningmeester, die heden 
aftreedt, weder herkiesbaar gesteld kan worden. 

Door de Secretarissen wordt verslag uitgebracht van de werk
zaamheden en lotgevallen der Vereeniging in het afgeloopen 
jaar, zoomede door den Bibliothecaris omtrent de bibliotheek en 
dc met de Vereeniging Kunstvlijt gezamenlijk gehouden lees-
en societcitsavonden. Hieromtrent is reeds in De Opmerker 
het noodige medegedeeld. 

Wat het ledental betreft zij vermeld, dat dit 1 ° Januari 1S86 
bedroeg 96. In den loop van dat jaar werden 32 nieuwe leden 
aangenomen. Door het bedanken van enkelen en vertrek naar 
elders van een belangrijk aantal is het thans 107. 

Uit het rapport der Commissie voor het nazien der rekening 
en verantwoording van den Penningmeester blijkt, dat er een 
batig saldo is van ƒ 3 9 , terwijl de slotsom van dc balans is, 
dat. met inbegrip van het saldo, de bezittingen der Vereeniging 
eene waarde vertegenwoordigen van ƒ 122. Heide bescheiden 
worden onder dankzegging goedgekeurd. 

De begrooting van ontvangsten en uitgaven voor 18S7 wordt 
i vastgesteld in ontvangst op ƒ841.50 en in uitgaaf op f 729.50. 

Alsnu komt in behandeling het bovengenoemde voorstel. 
I De heer C. M. Droogleever Fortuijn kan zich op verschillende 
j gronden daarmede niet vereenigen, ook de waarnemend Voor-
1 zitter en een ander lid verheffen hunne stemmen daartegen. 

Ten slotte wordt het met algemeene stemmen, op 3 na, aan-
i genomen. 

Het resultaat der verkiezing van twee bestuursleden is, dat 
j de aftredende Penningmeester, de heer C. M. Droogleever For

tuijn, met groote meerderheid wordt herkozen. De herkozene 
reserveert zich eenigen tijd van beraad over de al of niet-aan-
ncming. In de plaats van den heer W. Molenbroek wordt ge
kozen de heer A. S. Lantinga. Dezen, niet tegenwoordig zijnde, 
zal daarvan kennis worden gegeven. 

Na een woord van dank aan het afgetreden bestuurslid en 
aan hen, die in het afgeloopen jaar de Vereeniging door woord 
en daad gesteund hebben, wordt de vergadering gesloten. 

V E I L I N G V A N B O U W T E R R E I N . 
Den 20 Januari j.1. heeft de inzet plaats gehad van zestien 

perceelen geslechte vcstinggronden te Breda, die door het Do-
meinbestuur in koop worden aangeboden. De inzet was als volgt: 

kavel 1 groot 3 A. 50 c.A. ƒ 250 
» 2 » 6 » 50 » » 450 
» 3 » 6 » 85 » » 510 
» 4 » 7 » 55 » » 59° 
» 5 ö 4 • °5 • • 3to 
» 6 » 4 » 10 » « 3 1 0 
» 7 » 8 » 05 » » 590 
» 8 » 3 » 85 » » 250 
» 9 » 3 » 75 » » 250 
» 10 » 4 » 40 » » 740 
» 11 » 4 » 70 » » 930 
» 12 1 4 » 60 » » 940 
« 1 3 » 4 » 40 » » 840 
» 14 » 15 1 80 » » 1700 
» 15 » 4 I 40 » » 600 
» 16 » 8 » 25 » » 1630 

te zamen 94 A. 75 Ca./10.S90 
overeenkomende met gemiddeld /1.15 per Centiare 

Deze terreinen liggen niet verre van de plek, waar vroeger 
de Ginnekenpoort stond, maar niet aan een der hoofdwegen; 
depcrceelen 10, 11, 12, 13 en 16 aan de korte Markstraat, en 
te samen 26,35 Are oppervlakte beslaande, werden voor ge
middeld ƒ1.93 per M». ingezet, terwijl de betere gronden aan 
den Oost-binnensingel (kavels 1 tot 9 en 14) dien prijs niet 
konden gelden; deze gronden, te zamen metende 64 Are, wer
den voor ƒ5210 of ongeveer 81 cent per M ' ingezet. Dereden 
hiervoor ligt in de diepte ad 45 M . van laatstgenoemde per
ceelen en dc verplichting om daarop huizen van minstens 8 M. 
gevelhoogte te bouwen. 

B E N O E M I N G E N . 
Bij Koninklijk besluit zijn bij het korps van 's-Rijks Water

staat, met ingang van 1 Apr i l a. s., bevorderd: 
tot ingenieur der iste klasse B. Hoogenboom en J. Klu i t , 

thans ingenieurs der 2de klasse; 
tot ingenieur der 2de klasse E. R. van Nes van Meerkerk, 

thans ingenieur der 3de klasse; 
tot ingenieur der 3de klasse F. Doffegnies, thans adspirant-

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

Aanbesteding. 
Op Vrijdag 28 Januari! 887. dos namiddags 

ten een ure, zal door H.H. Kerkvoogden der 
Ned. Herv. Gemeente te Muiderhtrg in het 
Hotel H E T RECHTHUIS aldaar in het openbaar 
cn bjj enkele insehrjjving worden aanbesteed: 

H e t ve rbouwen van de Pastor ie 
der N e d . H e r v . Gemeente met 
brjlevering v a n alle benoodigde 
materialen enz. 

Het bestek met de teekening zal ter inzage 
liggen in bovengenoemd hotel van af 21 
Januari 1S87. De aanwijzing ter plaatse zal 
gegeven worden 'ili Januari 1SS7 des namid
dags ten één ure, terwijl inlichtingen te be
komen zjjn bjj den Architect U. W. VIXSK-
BOXSK te Amsterdam. 

S t o r m B u ï j s i n g , 
" W a t e r b o u w k u 11 de . 
Te KOOP gevraagd een exemplaar van 

bovengenoemd werk, indruk. Aanbiedingen 
onder letter (ï aan het bureau van dit blad. 

van 
De aandacht wordt gevestigd op de 

Voorwaarden tot opleiding van jon
gelingen voor het kader der genie
troepen in Nederlandsch-Indië, om
schreven in de ISederlandsche Staats
courant van 7 Januari 1887, waarvan 
afdrukken kosteloos zijn te beko
men bij het Departement van Koloniën. 

Bouwterrein te Koop. 
Uoermondschen weg te 
eenige goed gelegen 

Aan den 
Venloo sijn 
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 
GASSELT, Mr. Timmerman, aldaar. 

BEUKER & BtDIMMJll. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A » 

W A T E R P A S -

MIIIIIT-
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 , 
GGWERKTUIGEN. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY U D . LONDON. 
Exploitat ie der Mijnen van V a l de T r a v e r s , 

F A B R I E K r*AQE M A K » . , N A T U U R L A S P H A L T 

A M S T E R D A M H P f e VAL DE TRAVERS 
Beltweg Iff". 3. « I dh MP Z W I T S E R L A N D . 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - . M a s l i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o i i h l o e r e n . 

K e l d e r s . 
K o l t - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z y n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zinde l i jk , Voch twerend , Ondoordr ingbaar , Geraas werend 

A s p h a l t spec i aa l to t w e r i n g v a n v o c h t i g e m u r e n . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adressccren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of' bjj den Heel 
H . G. KNOOPS C.OZH., Beekstraat F . «2, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 8"'° Februari 1887, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbu-
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N°. 453. 
Het maken van eene DOUANE

LOODS met daarmede in ver
band staande werken te Roo
sendaal. 

Raming ƒ 37800.—. 
De besteding geschiedt volgens § 7S van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den l'Jd™ Januari 

1S87 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Baan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H. E. BEÜNKE te 
Breda en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling v a n ƒ 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 27""» Januari 1887 ten 11 ure de» 
voormiddag. 

Utrecht, den 15'"" Januari 1887. 

DE LINT & C°. 
Ootlteedijk 2 1 * . Kotter dam. 

VLOER-en WANDTEGELS, 

TROTTOIR, CE1HE.ÏÏ-1\ IJZERSTFIÏÏEGELS. 
Groote voorraden. 

PB0T0L1TH0GRAPIIIE, P I I O T O Z I U A F H I I 
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 . T H IE M E , te A r n h e m . 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Phst.llth.graphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phetexlnce-
(raphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgevers en op 
zjjne tHrréetype-inriehtlng voor H H . 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 B . 

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

a l M b I L L S EN 
cp de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-LIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickers traat 

A M S T E R D A M . 

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. 

Gedrukt bij G. W. var. der Wiel & C"., te Arnhem. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N*>. 5. Z A T E R D A G 29 J A N U A R Y S / . 

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

Redacteur-Uitgever F. W. VAN (ÏKNDT |(iz. 
Adres voor Redactie cn Administratie van liet Weekblad cn advertentièn: 

Burean van De O/merker, DriekonJngenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architeetura et Amicitia JAN" SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betrelïende, te adresseeren aan den lieer 

C. B. POSTHUMUS MF.YJKS , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
cn al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. lïkF.MMKR II/.N., Reguliersgracht 74, te Amsterdam. 

A.W.W. 
\ ABONNEMENT / 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 Nederlandsen-Indie" f 9.— , beiden bij vooruitbetaling. 
ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 

! cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
I AFZONDKRUJKK N<IMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Burean van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent JOH. ü . Sn.Mt.KR C/N., Hoek 
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

De 876st'' gewone vergadering zal worden gehouden 
op Woensdag 2 Februari, des avonds te 8 uren, in het 
American Hotel alhier. De agenda voor deze verga
dering luidt: 

a. Mededeelingen van het Bestuur. 
/'. Bijdrage van den heer E. Damen, over Water

bouwkunde. 
c. Kunstbeschouwing, te geven door den heer 

Boerma. 
Ballotage van den heer J. E. van der Pek, voorgesteld 

door de heeren J. A. Rooseboom en F. J. Bremmer q. q. 
Aan de leden wordt bekendgemaakt , dat de inge

komen antwoorden op de prijsvragen na afloop der 
expositie worden verzonden naar de Vereeniging tot 
Bevordering der Bouwkunst te Groningen. Inzenders, 
die daartegen bezwaar mochten hebben, worden ver
zocht daarvan aan den i9lt-Secretaris kennis te geven 
vóór 7 Februari e. k. 

Als buitenlid is aangenomen de heer J. J. Harte, 
Directeur der Ambachtsschool te Breda. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

(A.etA.) GESCHIEDENIS DER SPOORWEGEN 
V A N EUROPA. 

D O O R J. A . V A N DER Sl .UYS VEER. 
(Vervolg en slot van bladz. 20). 

Nederland. Nederland heeft langen tijd geaarzeld 
een spoorwegnet totstand te brengen. Geen land ter 
wereld is er ook, waar de waterwegen zoo talrijk zijn 
en zoo zeer aan de behoeften schijnen te voldoen. 
Wat voor anderen eene steeds gevoelde, niet anders 
te bevredigen behoefte was, werd ons , als het ware, 
opgedrongen. Wilden wij het verkeer behouden en 
uitbreiden met hen, die alleen over land onze handels
wegen konden bereiken, dan moesten wij onze middelen 
van vervoer naar de hunne regelen; naast de verbin
ding der kanalen en rivieren moest spoorwegaanleg als 
een volksbelang beschouwd worden. Ook was er geen 
land ter wereld, waar de aanleg van spoorwegen zoo 
kostbaar was als in de waterachtige streek, die wij 
bewonen. 

Van het westen naar het oosten, evenwijdig aan den 
loop der groote rivieren, was er nog kans voor de 
levensvatbaarheid van een spoorweg en de lijn Amster
dam—Arnhem was een der eerste, waarmede men 
zich bezighield; terzelfder tijd begon men ook aan de ver
binding van Amsterdam naar Rotterdam, langs 's-Gra-
venhage. 

De luitenant-kolonel W. A. Bake was de eerste, 
die het voornemen opvatte voor den aanleg van een 
weg van Amsterdam naar den Rijn, en daarbij van 
het denkbeeld uitging, den Nederlandschen handel zoo
veel mogelijk tegen de concurrentie van Antwerpen te 
beschermen. 

In 1 S32 werd de concessie verleend aan eene maat
schappij , die het noodige kapitaal niet bijeen kon bren
gen en daarvan in 1834 afstand deed; vier jaren later 
werd de wet, om die lijn op kosten van den Staat te 
bouwen , bij de Staten-Generaal ingediend cn met groote 
meerderheid verworpen (Februari 1838). 

Willem I, die de belangen der natie beter begreep 
dan hare eigen vertegenwoordigers, besloot op zijn 
risico het werk uit te voeren, en garandeerde de rente 
ad 4 '/, pCt. van eene leening groot ƒ 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 

De werken, onmiddellijk onder leiding van den hoofd
ingenieur bij den Waterstaat M. B. H. Goudriaan be
gonnen, werden na zijn dood, in 1842, ten einde ge
bracht onder directie van den hoofd-ingenieur L. J. 
v. d. Kun. Den 16 Mei 1845 werd de weg van Am
sterdam naar Arnhem, lang 92 K M . , in zijn geheel 
geopend en terzelfder tijd overgedragen aan eene En-
gelsche maatschappij, die er natuurlijk groot belang in 
stelde eene aansluiting aan het Duitsche net tot stand 
te brengen. Na langdurige en moeilijke onderhandelin
gen werd den 10 Juli 1851 een conventie met Pruisen 
geteekend; binnen korten tijd werd de lijn verlengd 
tot Emmerik en de zijtak Utrecht—Rotterdam aange
legd , waardoor de tweede handelstad van Nederland 
in het net werd opgenomen. 

Voor de lijn Amsterdam—Rotterdam langs den Haag 
werd op 1 Juni 1836 concessie verleend aan de heeren 
Le Chevalier en W. C. Brade, en wel voor het ge
deelte van Amsterdam tot Haarlem. 

Het kostte dien heeren groote moeite de gelden 
bijeen te brengen, die voor het doen van de noodjeé 
opmetingen en het maken van een voorloopig pro^ett . 

l p ' 
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met begrooting van kosten gevorderd werden. Men 
beweerde, dat nieuwe wegen voor het vervoer van 
personen en goederen geen recht van bestaan had
den , daar er gelegenheid in overvloed was om van 
Amsterdam naar Haarlem per trekschuit of diligence 
te reizen en dat het op onzen drassigen bodem be
zwaar zou geven om met zware wagens te rijden en 
in het kostbaar onderhoud van den weg te voorzien. 

Eindelijk werd, hoewel met opoffering, het geld 
bijeengebracht en kwam de Hollandsche IJzeren Spoor
wegmaatschappij tot stand. 

In de concessie was de bepaling opgenomen, dat 
de wagens op breed spoor moesten loopen, d. w. z. 
op een spoor, breeder dan dat van de wegen, die 
in aangrenzende landen in exploitatie waren. Om 
het even of deze voorwaarde werd gemaakt met 
het oog op de verdediging ofwel de veiligheid 
van het reizend publiek, zij heeft de Maatschappij 
geruimen tijd in hare ontwikkeling belemmerd en 
later vele uitgaven veroorzaakt. (') 

In den aanvang kostte het zeer veel moeite de be-
noodigde gronden aan te koopen, daar de wet van 
onteigening toen nog niet in het leven was geroepen; 
den 20 September 1839 kon de lijn Amsterdam— 
Haarlem feestelijk geopend worden, al was ook alle 
tegenstand nog niet overwonnen, en hiermede werd de 
eerste spoorweg in Nederland voor het publiek open
gesteld. 

Het hulpstation te Amsterdam werd geplaatst, waar 
vroeger de herberg de Eén honderd roe gevonden werd, 
een kwartier buiten de poort; de gronden, waar later 
het, ook nu reeds weder verdwenen station moest 
komen, waren niet dan tegen zeer hooge prijzen te 
verkrijgen. Men moest zich behelpen, en eerst drie 
jaar daarna kon men doorrijden tot de poort. 

Aan pessimistische verwachtingen en voorstellingen 
ontbrak het niet; allen werden echter beschaamd en 
zij, die het meest aan het welslagen der zaak getwijfeld 
hadden , moesten al spoedig hunne meening wijzigen. 

Weldra besloot dan ook de Maatschappij hare lijn 
over Leiden en Den Haag naar Rotterdam te verlen
gen en nadat haar daartoe den 22 Juni 1840 concessie 
verleend was, werd onmiddellijk onder leiding van den 
controleur van het kadaster , J . van Harlingen te Haar
lem , met de onteigening begonnen; door zijne volhar
ding werd na korten tijd het grootste gedeelte van 
de benoodigde grondvlakte , hoewel tegen hooge prijzen 
aangekocht. 

De concessionaris Brade, aanvankelijk als ingenieur
directeur werkzaam, werd na voltooiing van het eerste 
gedeelte vervangen door den heer F . W . Conrad, die 
de lijn tot Rotterdam voltooide. 

In Augustus 1842 werd de lijn tot Leiden geopend, 
terwijl de lijn naar 's-Hage den 6 December van het 
jaar 1843 gereed en voor het publick opengesteld was. 

Voor de sectie Rotterdam—'s-Hage moesten groote 
bezwaren overwonnen worden , een gevolg van het ont
breken van eene onteigeningswet. In de nabijheid van 
Delft stuitte men op een laantje, door eenige specu
lanten aangekocht met het doel om door het vragen 
van eene hooge koopsom de Maatschappij te dwars-
boomen. Langen tijd werd omtrent den aankoop van 
dit laantje onderhandeld, zonder tot een goed einde 
te komen; het gevolg was , dat de Maatschappij, op 

(!) De voorgeschreven ipoorwijdte vnn 2.134 M„ waarvoor tegenwoor
dig in hel algemeen 1.435 M. genomen wontt, was door Brunei toege
past op de Great Western Railway; in navolging daarvan werd deze 
tpoorwijdte bij Koninklijk besluit van S Oct. 1S45 verplichtend gesteld 
voor de banen van het binnenlandsch verkeer. 

In 1S52 werd dit besluit ingetrokken ; de Nederlandsche Rijnspoorweg1 

bad reeds bij den aanleg der lijnen Arnhem -Emmerik en Rotterdam— 
Utrecht met behulp van een rijkssubsidie het sjioor op dc lijn Amster
dam—Arnhem versmald. 

advies van de ingenieurs Conrad en Outshoorn, het 
besluit nam, om het laantje heen een hulpspoor te 
leggen, in den vorm van een hoefijzer; dit wegvak, 
350 M . lang, was samengesteld uit vijf ineenloopende 
bogen. Niet lang echter behoefde men van dit hulp
middel gebruik te maken ; de publieke opinie deed zoo 
luide hare verontwaardiging hooren, dat de eigenaars 
zeer spoedig de benoodigde oppervlakte afstonden. 

Na zeer vele teleurstellingen en groote geldelijke 
offers was men eindelijk zoover, dat op 31 Mei 1847 
het gedeelte van Den Haag naar Rotterdam kon be
reden worden; den 3en Juni d. a. v. werd de geheele 
lijn van Amsterdam naar Rotterdam voor het publiek 
geopend. Tc Rotterdam werd in 1848 het bekende 
Gothische gebouw, dat sedert door een ander vervan
gen is, in gebruik genomen. 

Het brecde spoor, waartoe de Maatschappij volgens 
de concessie verplicht was, werd weldra een groote 
hinderpaal voor de verdere ontwikkeling, vooral toen 
tot den aanleg van Staatsspoorwegen besloten werd; 
het gevolg was, dat hare lijnen nergens konden aanslui
ten. Stappen, bij de Regeering gedaan, om eene bil
lijke subsidie voor spoorvcrsmalling te verkrijgen, 
mislukten, zoodat men eindelijk in 1864 ertoe over
ging voor eigen rekening naast het oude een nieuw 
smal spoor aan te leggen, waarop den 2 Mei 1866 
voor het eerst gereden werd. Natuurlijk was eene 
verandering van al het rollend materieel hiervan het 
onmiddellijk gevolg. 

In 1870 verkreeg de Maatschappij concessie voor 
den aanleg van den Oosterspoorweg en daardoor aan
sluiting met de Noordelijke en Oostelijke prov inc iën , 
terwijl zij, toen de Nederlandsch-Wcstfaalsche baan 
aan de kolendistrictcn in Duitschland was aangesloten , 
een scherpe concurrent van de Rijnspoorweg-maat
schappij werd. 

Behalve de lijnen der genoemde Maatschappijen, 
werden kort daarna nog twee andere banen aangelegd , 
namelijk die van Maastricht naar A k e n , lang 36 K . M . , 
geopend den 25 Oct. 1853, en die van Antwerpen naar 
Moerdijk met een zijtak naar Breda; de laatste is on
geveer 55 K . M . lang en werd den 2 Mei 1854 geopend. 

Talrijke concessies werden van 1845—1859 verleend, 
maar het meerendeel zonder gevolg. Dc kapitalisten 
vreesden de concurrentie der scheejjvaartwcgen en wei
gerden aan deze ondernemingen deel te nemen, te meer 
daar de Staat de rente niet waarborgde. Slechts twee 
lijnen werden aangelegd, n.1., die van Maastricht naar 
Luik en de lijn Utrecht—Harderwijk, later doorgetrok
ken tot Zwolle. 

De Nederlandsche Regeering werd echter langzamer
hand van de noodzakelijkheid overtuigd om een alge
meen spoorwegnet op kosten van den Staat te doen 
aanleggen. De verschillende ministcrieele voorstellen 
leden echter in de Tweede Kamer schipbreuk en het 
mocht eerst in i860 den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, Baron Van Heemstra , en zijn collega van F i 
nanciën , Van Hal l , gelukken om het noodige crediet 
voor den aanleg van verschillende spoorweg!ijnen te 
verkrijgen. 

Dit net omvatte de volgende banen, als: Arnhem— 
Leeuwarden , Harlingen—Hanoversche grenzen, Gro
ningen—Meppel, Zutfen — Duitsche grenzen, Maas
tricht—Breda, Rozendaal—Vlissingen, Utrecht—Bokstel, 
Rotterdam—Breda en Amsterdam—Nieuwediep of Hel
der. In 1875 kwam er een nieuwe wet tot stand, die 
ten doel had het eerstgenoemde net met eenige klei
nere lijnen aan te vullen, en eenige verbindingsbanen 
aan te leggen. 

Voor het meerendeel dezer lijnen moesten kostbare 
kunstwerken in moerassige streken en niet minder 
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kostbare overbruggingen van groote rivieren gemaakt 
worden. 

De eenheid, deze groote verdienste van het Fran
sche spoorwegnet, werd echter bij den aanleg van onze 
spoorwegen niet in acht genomen; het scheen wel of 
alle lijnen als locaalspoorwegen moesten dienen om 
de hoofdsteden der provinciën met elkander te ver
binden ; men kwam echter niet op het denkbeeld om 
een doorgaande lijn van het noorden naar het zuiden, 
of eene van het oosten naar het westen aan te leggen. 
Wel is dit door de wet van 1875 eenigermate aange
vuld en daardoor eene lijn ontstaan, die noord en zuid 
verbindt, doch eene aansluiting van deze lijnen met 
de hoofdstad schijnt men niet noodig geacht te heb
ben ; particuliere maatschappijen moesten hierin voor
zien. Dat deze wijze van spoorwegaanleg reeds tot 
veel ongerief aanleiding gegeven heeft, is overbekend 
en behoeft hier niet nader besproken te worden. 

Duitschland. De eerste weg in Duitschland, waar
op met locomotieven gereden werd, was de lijn Neu
renberg—Furth; deze was gebouwd door een Fransch 
ingenieur Denis, en werd den 7 December 1835 voor 
het publiek geopend; dc tweede was de lijn Berlijn— 
Potsdam, die in October 1838 voor den dienst ge
reed was. 

Van 1835—1840 heeft men een groot aantal belang
rijke lijnen in Duitschland ontworpen, maar slechts 
met enkele werd begonnen, daar reeds op het einde 
van 1840 de verschillende staten zich met de zaak be
gonnen bezig te houden. 

De meeste Duitsche vorsten moedigden den bouw 
van spoorwegen in hunne staten ten sterkste aan; groote 
voorstanders van het nieuwe vervoermiddel waren ko
ning Lodewijk van Beieren en Friedrich Wilhelm III, 
koning van Pruisen; laatstgenoemde stelde in zijn testa
ment een millioen thaler ter beschikking van de maat
schappij , die zich belastte met het bouwen van een 
spoorweg van Berlijn naar den Rijn. 

Italic. Eerst in 1853 werd met den bouw van spoor
wegen begonnen; de eerste lijn werd aangelegd door 
twee Fransche ingenieurs, de heeren L a Vingtrie en 
De Verges, en wel van Napels naar Nocera met eene 
vertakking naar Castellamare. Paulin Talabot en Buschi 
waren de ontwerpers van het Lombardisch—Veneti-
aansche net, terwijl het Toskaansche getraceerd en 
uitgevoerd is door Robert Stephenson; ook de Itali-
aansche ingenieurs Miladi, Bolze en Keissler hebben 
een werkzaam deel aan verschillende lijnen gehad. 

In later tijd werd meer naar een vast plan gewerkt, 
waardoor de verschillende lijnen onderling en ook met 
de hoofdstad Rome verbonden werden; de doorboring 
van den Mont-Cenis en de bouw van den Gothard-
tunnel waren van het grootste belang voor de Italiaan-
sche banen, wijl daardoor de internationale verbindin
gen tot stand kwamen. 

Zwitserland. Op het eerste gezicht is dit land voor 
den bouw van spoorwegen het minst geschikt; de 
hooge bergen en de politieke organisatie werkten den 
aanleg van ijzeren banen niet in de hand en langen 
tijd werd geaarzeld om het voorbeeld van de overige 
Europeesche Staten te volgen. De concurrentie van 
buitenlandsche fabrieken bedreigde de eigen industrie 
en de populariteit der spoorwegen, als middel van 
vervoer, werd met den dag grooter. In 1852 begon 
de Bondsraad eraan te denken daaromtrent een besluit 
te nemen. 

Eene Waldenser maatschappij, onder het voorzitter
schap van Perdonnet, deed in 1844 door den ingenieur 

Fraisse een ontwerp maken van den weg van Morges 
naar Yverdun, met eene vertakking naar Lausanne, 
waarvoor de concessie eenige jaren later verleend werd 
aan den ingenieur Sulzberger. Eene andere maatschappij 
bouwde van 1844—1847 den kleinen weg van Zurich 
naar Baden, en dit was de eerste spoorweg op Zwit-
sersch grondgebied. 

In 1852 werd den ingenieur Robert Stephenson 
opgedragen een net te ontwerpen, met het oog op de 
toestanden en de hulpbronnen van het land, en eene 
commissie benoemd, om de middelen tot uitvoering 
aan te wijzen. Genoemde ingenieur ging van het denk
beeld uit, de groote slagaderen in de valleien te bou
wen , en slechts bij uitzondering van dc plateau's gebruik 
te maken, maar van het door hem ontworpen net werd 
in de uitvoering belangrijk afgeweken. Aangemoedigd 
door het gunstig rapport van dezen ingenieur, de sta
tistieke onderzoekingen , en het welslagen der maat
schappijen in het buitenland , daarbij bezield met de 
hoop, dat de volmaking der locomotieven zonder groote 
uitgaven dc hellingen zou trotsceren, boden verschil
lende maatschappijen van 1853—1855 aan spoorwegen 
te bouwen. 

De kaart der Zwitsersche spoorwegen doet eene 
groote lijn zien, loopende van het zuiden naar het 
noorden, van Gcnève naar Basel, langs Lausanne, 
Yverdun, Neuchatel en Bienne; eene tweede in de
zelfde richting loopt langs Lausanne, Freiburg en Bern, 
terwijl verschillende lijnen daaraan sluiten. De verbin
ding met Italië is in latere jaren volbracht, toen de 
doorboring van den Simplon en de bouw van den Got-
hard-tunnel waren voleindigd. 

Oostenrijk. De handelshuizen van Baron Rothschild 
en Baron Sina bemoeiden zich met de spoorwegbewe
ging in Oostenrijk. Baron Rothschild besprak in Maart 
1836 den bouw der lijn van Weenen naar Gal l ic ië , ter
wijl in 1839 Baron Sina den bouw van een baan van 
Weenen naar Raab en Gloggnitz ter sprake bracht; beide 
lijnen kwamen in handen van maatschappijen, hoewel 
er toen ook aan staatsbancn gedacht werd. 1*8 

Het eerste deel der lijn van Weenen naar Gal l i c ië , 
de Kaiser-Ferdinand baan, werd den 23 November 
1837 tusschen Floridsdorf en Wagram geopend. 

Van de Weener-Raab-baan werden enkele gedeel
ten in 1841 en de Weener-Gloggnitz-baan in 1846 
geopend. 

Verschillende projecten werden in den loop van die 
jaren opgemaakt, die met enkele uitzonderingen ge-
ruimen tijd op de uitvoering bleven wachten. 

Rusland. Rusland, zoo betrekkelijk arm in spoor
wegen was evenwel een der eerste landen , waar een 
ijzeren weg gebouwd werd. De lijn Zarskoje-Soelo 
van 25 werst of 27.5 kilometer lengte werd door den 
Oostenrijkschcn ingenieur Gcrstner gebouwd en 4 
April 1838 geopend. 

Keizer Nicolaas was van meening, dat dc spoor
wegen een grooter rol moesten spelen, en dat het ver
keerd was zich tot deze enkele baan te bepalen; sinds 
1840 was bij hem het plan gerijpt voor den aanleg 
van een net, waarin eene lijn was opgenomen om de 
meest verwijderde punten van zijne Europeesche bezit
tingen te verbinden, ten einde daardoor de macht te 
centralisccren en een beschavenden invloed over het 
geheele rijk uit te oefenen. Deze lijn bood groote be
zwaren aan, want de te doorsnijden streken waren arm 
en slecht bevolkt, terwijl de bronnen van het gouver
nement evenmin mildelijk vloeiden. Om de hand aan 
de uitvoering te kunnen slaan moesten in het algemeen 
belang voordeden aangeboden worden en de Keizer 
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ging hierin voor; hij verleende eene rentegarantie ad 
4 pCt. aan de geldschieters, stond de hem tocbehoo-
rende gronden, die door den spoorweg doorsneden wer
den , kosteloos af en stelde zonder eenig voorbehoud 
al het hout en materieel, voor den bouw der wegen 
benoodigd, ter beschikking; bovendien werd vergun
ning verleend voor den vrijen invoer van spoorstaven 
en machines. Door het voorbeeld van den keizer aan
gemoedigd , werkten de groote landbezitters ook mede 
aan de uitvoering van dit werk, waarvan Rusland 
groote verwachtingen had. De benoodigde gronden 
werden kosteloos afgestaan, en een groot aantal lijf
eigenen werden ter beschikking gesteld van de maat
schappij , om tijdens den bouw werkzaam te zijn. 

Den 1 Februari 1842 werd op last van Keizer Ni 
kolaas I met den aanleg van een spoorweg tusschen 
de beide hoofdsteden St.-Petersburg en Moskou be
gonnen. In de lente van dat jaar vingen de voorbe
reidende werkzaamheden aan, in den zomer volgden 
meer nauwkeurige opnemingen, en in den winter wer
den de ontwerpen gereedgemaakt. In het volgend 
jaar werden de aardewerken voor dezen eersten groo-
ten spoorweg in Rusland op eenige plaatsen begonnen. 

In bijna rechte richting tusschen de beide hoofdste
den liggen de steden Wyschny Wolotschock, Twer 
en Klin. Hij de keus van de richting der lijn was de 
vraag, of de baan bovengenoemde hoofdsteden recht
streeks dan wel met een niet onbeduidenden omweg 
langs de stad Nowgorod zou verbinden. In het laatste 
geval zou de lijn 24.5 werst langer worden, of wel 34.5 
werst, als alle zwarigheden van het terrein vermeden 
moesten worden. De lichting over Nowgorod liep door 
heuvelrijke streken, doorsneed het Waldasgebergte en 
had vele sterke hellingen, maar de rivierovergangen 
waren voordeel iger en de streek is meer bewoond, 
hoewel armer aan hout. 

Het comité voor het onderzoek van beide lijnen was 
verdeeld van meening en verschillende denkbeelden 
over het voor en tegen werden geopperd, totdat de 
Keizer den knoop doorhakte met het bevel, om de lijn 
in rechte richting te bouwen. 

Het eens zoo rijke Nowgorod heeft daardoor zeer 
veel geleden; tegenover de meerdere kosten van 20 
millioen voor de richting langs deze stad, zou minstens 
I millioen per jaar meer ontvangen worden. maar de 
machtspreuk van den Keizer moest opgevolgd worden. 
De geheele lengte der baan bedraagt 604.18 werst, 
waarvan 559.66 in rechte richting en 44.52 in bogen. 

Het was Nicolaas niet gegeven het groote werk, 
door hem op het getouw gezet, te voltooien. De weg 
van St.-Petersburg naar Moskau en die van Warschau 
naar Krakau zijn de eenige, die onder zijne regeering 
tot stand kwamen^ verder was met de lijn Petersburg— 
Warschau een begin gemaakt. Zijn opvolger Alexander 
II beleefde de voltooiing van het Russische net. 

De lijn St. Petersburg—Warschau heeft eene speciale 
bestemming als internationale baan en vereenigt de 
hoofdstad met het Europesche spoorwegnet. 

Zweden. In 1848 werd er voor het eerst aan gedacht, 
spoorwegen in Zweden te bouwen. De graaf A . E . 
de Rosen, luitenant-kolonel bij het korps werktuigkun
digen der vloot, vroeg concessie voor een spoorweg 
tusschen het Malar- en Wenermeer. Voor deze lijn 
van 150 K . M . lengte constitueerde zich door de zorgen 
van De Rosen eene Engelsch—Zweedsche maatschappij i 
onder den naam van Koninklijke Spoorwegmaatschappij. 
D c Zweedsche kamers verleenden aan deze maatschappij 
groote voorrechten, o. a. gedurende vijftien jaren eene 
rentegarantie van 4 "/„, maar de verplichtingen werden 
niet nagekomen en de concessie werd ingetrokken. 

Toen zich in 1853 eene nieuwe Engelsch—Zweedsche 
maatschappij constitueerde onder dezelfde voorwaarden , 
werd de garantie van 4% tot veertig jaar verlengd en 
reserveerde de Staat zich het recht om den weg na dien 
tijd over te nemen. De werken begonnen vóór het einde 
van 1852 en werden in December 1855 gestaakt; reeds 
vóór dien tijd had de president der Maatschappij ver
klaard , toen het gedeelte van Arboga naar Orcbro, van 
yi K . lengte, in exploitatie gebracht was, dat hij onmo
gelijk de lijn tot aan het Wenermeer kon voltooien. 

Het Gouvernement, dat in de maatschappijen geen 
vertrouwen stelde, besloot in 1854 de spoorwegen op 
kosten van den Staat te bouwen en koning Oscar on
derwierp een wet aan de goedkeuring der Kamers. 
Tot den aanleg van eene lijn van Stockholm naar Gothen
burg en Malmo werd besloten en Nils Ericsson, kolonel 
van de genie, werd benoemd tot directeur voor den 
bouw van alle spoorwegen. 

Noorwegen. In den beginne kwamen slechts enkele 
lijnen tot stand. De eerste lijn , die van Christiania 
naar Eidswold aan het m e e r M j ö s e n , was 85 K . M . lang 
en werd door het gouvernement gebouwd. Deze weg 
is zeer belangrijk, daar een groot deel der bevolking 
en van de producten in verbinding met de hoofdstad 
gebracht worden. De Engelsche ingenieur Brassey, 
die de werken leidde, moest talrijke moeilijkheden over
winnen , daar de weg op het eerste gezicht onpractisch 
toescheen, om reden het meer Mjösen bevaren wordt 
door stoombooten, die tot op korten afstand Christia
nia naderen en het verkeer tusschen de bevolking der 
districten onderling bevorderen. 

De lijnen langs de Glommen over de Kongsvinger 
tot aan de Zweedsche grenzen, van Hamar aan de 
Mjösen naar Koppany in Orterdalen, van Drontheim 
naar Röraanen, van Christiania naar Drammen , Kongs-
berg, het Kröderenmeer en de Bandsfjord zijn in 
latere jaren tot stand gekomen. 

Denemarken. Het eiland Seeland ging met het bou
wen van spoorwegen vooraan; sedert 1856 werden 
ijzeren banen aangelegd van Hels ingör naar Kopen
hagen , en verder naar Roeskilde en Kirsoer. De 
overige provinc iën , met name Jutland, begonnen hier
mede in 1864. 

Allen werden door maatschappijen met rentegarantie 
van den Staat gebouwd. 

Spanje. In 1830, toen Engeland nauwelijks begon
nen was met den bouw der groote lijnen , werd het 
ontwerp gemaakt voor de lijn van Xerès naar Puerto-
Santa-Maria; de concessie, overgedragen aan eene maat
schappij , bleef langen tijd onuitgevoerd. In 1834 werd 
de weg van Reus naar Taragona en in 1843 die van 
Barcelona naar Mataro aangelegd. In 1844 verleende 
het gouvernement concessie voor een groot aantal be
langrijke lijnen, waaraan geene uitvoering gegeven 
werd. Van 1843—1851 werden eenige kleinere lijnen, 
van 1851 —1855 eenige grootere gebouwd, maar eerst 
in 1855 is met den bouw van spoorwegen in Spanje 
krachtig begonnen. 

De groote lijnen van Madrid naar Saragossa (360 
K.M. ) , van Madrid naar Almansa (356 K . M . ) , van Madrid 
naar het Fransche grondgebied, langs Valladolid en 
Burgos (621 K . M . ) en anderen zijn allen gelegd in 
1855 en 1856. 

In weinig jaren heeft Spanje een der schoonste 
spoorwegnetten van Europa verkregen. 

Portugal. In 1852, toen een ministerie van open
bare werken in het leven werd geroepen, begon men Phot.olith.v G. J . Thieme, Arnhem. DE OPMERKER X* 3 van «O Januari IB87. 



29 Januari 1887. D E O P M E R K E R . 37 

zich met deze nieuwe middelen van vervoer bezig te 
houden. 

In September 1859 werden de spoorwegen van San-
tarem naar Badajoz en Porto aangelegd. 

Tot 1884 hadden de lijnen een gezamenlijke lengte 
van 1520 K . M . , terwijl er toen 480 K . M . in aanleg 
waren. 

Turkije en Griekenland. De spoorwegen zijn bijna 
allen na i860 gebouwd; slechts Turkije bezat vóór 
dien tijd één enkele lijn van 60 K M . lengte, die van 
Tschernavada aan den Donau naar Kustendje, een ha
ven aan de Zwarte Zee. Deze weg had ten doel om 
de schepen te onttrekken aan het langwijlige en ge
vaarlijke vaarwater in de monden van den Donau en 
bevorderde den spoed van het verkeer. 

Wat Griekenland betreft hier werd in 1869 de eerste 
spoorweg van de Piraeus naar Athene geopend. 

In Januari 1882 werd een begin gemaakt met den 
aanleg van een spoorweg van Larissa naar Volo in 
Thessalië. Voorts zal Athene met Patras verbonden 
worden met een zijtak naar Nauplia en ook met La
rissa in Thessalië. 

SGRAFFITO. 
(met plaat.) 

Naar aanleiding van het artikel, getiteld „Pierre or-
née", voorkomende in De Opmerkervan 22 Januari 11., 
bladz. 31 en het verslag der algemeene vergadering 
van de Afdeeling 's-Gravenhage der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst van 14 Januari, opgeno
men in De Opmerker van 15 Januari en in het Bouw
kundig Weekblad van 22 Januari, verzoek ik u , mijn
heer de Redacteur, het volgende te willen plaatsen. 

Zooals uit bovenstaande verslagen blijkt, stelde de 
heer J. H . de Vries uit Groningen, door tusschenkomst 
van den heer Boersma alhier, monsters en photogra-
phieën van de door hem genoemde „Pierre ornée" ter 
bezichtiging. 

De prijs dezer „Pierre ornée", door den heer Boersma 
ter vergadering bekendgemaakt, was elf gulden per 
AP van db 40 c.M. hoogte (zie De Opmerker van 15 Ja
nuari, bladz. 22, bovenaan) overeenkomende met ƒ 2 7 . 5 0 
per M*. De prijs van één gulden per M ' . van 45 c.M. 
hoogte , die ik ter vergadering mededeelde, was geba
seerd op onze aanneming van sgraffitowerk aan het 
Kurhaus te Scheveningen; dit maakt / 2.20 , of met 
materialen en hulp ongeveer drie gulden, per M 5 . 

De teekening van deze fries was door de groote 
hoogte, waarop zij geplaatst werd, eenvoudig cn breed 
behandeld en, wat handenarbeid aangaat, gelijk te 
stellen met die der monsters en photographieën naar 
de werken van den heer De Vries. 

Wat de opgave aangaat voor sgraffito aan een huis 
te Groningen, ons per briefkaart gevraagd door den 
heer De Vries, zich noemende aannemer, deze bedroeg 
e'en honderd gulden; in deze som was echter begrepen 
vijftig gulden voor reis- en verblijfkosten, risico voor 
slecht weder, enz., zoodat onze werkelijke prijs niet 
was f 10.40, doch slechts ƒ 6 . 5 0 de M 1 , terwijl wij 
daarvoor een werk hadden geleverd, bestemd voor een 
hoogte van ± 10 M. en daarom veel meer gedetail
leerd dan de photographieën van de „Pierre ornée" 
aanwijzen. 

Noch materiaal, noch de arbeid zelf maakt de prijs 
van het sgraffito; dit is veeleer de aard en compo
sitie der teekening, aangebracht in verhouding tot den 
afstand, waarop zij gezien moeten worden en de omge
ving , waarin zij geplaatst zijn. 

Onze prijzen voor sgraffito variëeren daarom ook 
tusschen f4 en ƒ 1 0 de M ' , terwijl bij groote gebou- ' 

wen met verschillende gelijke vakken natuurlijk nog 
billijker voorwaarden kunnen worden gesteld. 

Dat het sgraffito, door onze firma uitgevoerd, solicde 
en standhoudend is, zelfs voor ons klimaat, is aan het 
Kurhaus te Scheveningen proefondervindelijk bewezen; 
wij brachten aldaar ongeveer 300 M 2 sgraffitowerk 
aan in het voorjaar van 1885, dat alle weersgesteldhe
den met glans heeft doorstaan, en een ieder, die Sche
veningen ook des winters kent, weet wat dit zeggen 
wil. Daarop is de brand van 1 September uitgebroken 
en ook het vuur is niet instaat geweest, het aange
brachte sgraffito van het metselwerk los te maken; 
hoewel de kleurstof van de bovenste laag (in dit geval 
geel-oker) door de felle hitte op vele plaatsen ge
brand en daardoor rood geworden is, heeft de solidi
teit hierdoor niets geleden. 

Ik geloof met recht te mogen twijfelen aan zulke 
resultaten bij dc „Pierre ornée", die tegen het met
selwerk moet worden aangeplakt. 

Over het aanplakken van surrogaten is trouwens al 
zooveel geschreven, mijnheer de Redacteur, dat ik 
over de nadeelen ervan in de practijk , maar bovenal 
uit een oogpunt van artistieke waarde, niet behoef uit 
te wijden; ik geloof licht genoeg over deze zaak ver
spreid te hebben en ben u dankbaar voor de mij zoo 
welwillend toegestane plaatsruimte. 

De plaat geeft de afbeelding van een der sgraffito-
vakken van 2.6 x 1.45 M. grootte, in April 1886 aan 
een huis te Dordrecht aangebracht. 

Den Haag, 28 Januari 1887. 
G. H . B A U E R J R . , 

lid der firma G. H . B A U E R E N Z O O N , 

Decoratieschilders. 
Specialiteiten in sgraffito-werken. 

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 
A F D E F X I N C A R N H E M . 

Vergadering van 26 Januari 1887. 
Na goedkeuring van de notulen der voorgaande bijeenkomst, 

werd meldinggemaakt van de ingekomen stukken, waaronder 
eene circulaire tot het geven van eene bijdrage voor het voor
gestelde monument op Klarenbeek. Besloten werd daarop la
ter terug te komen. 

Door den heer Scheltema werd voorgesteld het proces-verbaal 
van de enquête-commissie voor de Afdeeling aan te vragen, 
waarna de lieer Riepma eene aangename causerie hield over 
de woningen der Oudheid. Spreker begon met dein 1853 ont
dekte paal-en grotwoningen, om daarna het Egyptische cn het 
Romeinsche woonhuis te behandelen, en een wijle te vertoeven 
in de opgegraven steden Herculanum en 1'ompeji; een en an
der werd door teekeningen opgehelderd. 

Bij monde van den Voorzitter werd aan spreker de dank 
der Vergadering gebracht, nadat over eenige punten eene korte 
discussie was gehouden. 

Een der leden stelde het plaatwerk A r c h i t e c t u r D e u t s c h -
l ands van Hugo Licht ter bezichtiging, waarna de vergade
ring gesloten werd. 

A F D E E L I N C R O T T E R D A M . 
Vergadering van Donderdag 27 Januari 1887. 

De vergadering was goed bezocht en de notulen werden on
veranderd goedgekeurd. De heeren Wolfsbergen & Bok stelden 
eenige soorten micro-membraanrilters uit de fabriek van Breijer & 
Weijden te Weenen ter bezichtiging. Tot toelichting liet de 
heer Bok eenige algemeene beschouwingen over het water voor
afgaan, waarbij zeewater voor het gebruik ongeschikt werd 
verklaard wegens de vele metalen en metaloïden, die daarin 
voorkomen, terwijl deze zich in rivierwater in mindere mate 
vertoonen; ook werd erop gewezen, dat het water van bronnen 
en koude wellen dikwijls vergiftige eigenschappen heeft. Het 
wetenschappelijk onderzoek der laatste jaren heeft aangetoond, 
dat besmettelijke ziekten in hoofdzaak veroorzaakt worden door 
slecht water en dikwijls ontstaan door de kerkhoven, daar 
het ontbindingsproces der lijken gevaar voor mensch en dier 
oplevert. Vooral bij matige vochtigheid ontstaan de lagere 
organismen, die cholera, typhus en slechte spijsvertering teweeg
brengen. Parasieten zijn de gevaarlijkste zwammen, daar zij bij 
eene drukking van 1200 it 1500 atmospheeren, zelfs niet door 
koking, vernietigd kunnen worden en evenmin door chemische 
analysen zijn te ontdekken; dc zoogenaamde gistzwam is een 
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ontdekking van Pasteur. Neemt men in aanmerking dat de 
tering-baccillen Vitooo millimeter doorsnede hebben, dan ligt 
het voor de hand, dat gewone filters onvoldoende zijn, weshalve 
men steeds erop bedacht is een nieuw stelsel te bedenken. 
De door de genoemde firma in den handel gebracht micro-
membraanfilters zuiveren het water van alle zwevende bestand-
deelen; de opgeloste zijn natuurlijk niet door filtreering te ver
wijderen. Deze filters werken door middel van asbest-filtrecr-
bladen, op een licht weefsel van katoen, ter weerszijden van een 
geperforeerde koperen plaat vastgehecht. Het water gaat door 
de asbestbladen heen en loopt in gezuiverden toestand ter 
weerszijden van de koperen plaat naar links en rechts, waar 
uitloopen zijn, die in verbinding staan met gutta-percha slan
gen om het gezuiverde water af te voeren. Het toestel wordt 
staande in het water geplaatst, en de onreinheden worden als 
't ware tegen de asbestbladen gedrukt en blijven daar terug. 
De buitenzijden der asbestbladen worden door wasschen gezui
verd, waarna dc filter opnieuw dienst kan doen. Onder het 
toestel bevindt zich een reservoir om het gezuiverde water op 
te vangen. De toestellen worden in verschillende grootten ge
leverd, zijn niet hoog in prijs en komen in den handel voor 
als: persfilters, bronfilters, huisfilters met en zonder reservoir 
en batterijfilters. 

De heer Fol deed de vraag of aan dezen filter dan wel aan 
dien van Chambcrland-Pastcur de voorkeur moet gegeven wor
den, daar hij voor zich in tweestrijd kwam bij dc keuze tusschen 
deze filter-apparaten. 

De heer Van der Linden achtte zich geroepen te verklaren 
dat de filter Chambcrland-Pastcur, waarbij het water door een 
buis van zeer gelijkmatig en fijn verdeeld Sèvres-porselein wordt 
geperst, zonder met eenig metaal in aanraking te komen, aan 
alle bevoegde beoordeelaren zonder uitzondering voldoet. Dr. 
Dupont te Rotterdam, een bekend hygiënist, heeft dan ook 
niet geaarzeld de volledige goedkeuring van dit filtersysteem 
met zijn naam te bekrachtigen. Ook is het een voordeel, dat 
de bougies, die van binnen hol zijn en waarbij bet water van 
buiten naar binnen dringt, zelf aangeven wanneer zij vuilzijn 
daar zij alsdan ophouden te werken. Spreker laat eenige 
bougies zien, geheel bekleed met een sliblaag, verkregen door 
zuivering van het water onzer drinkwaterleiding, zonder daarom 
te beweren, dat het water der Rotterdamsche drinkwaterleiding 
slecht zou zijn. Het tegendeel is waar; maar toch is 't van 
belang, dat het water door dezen filter van alle zwevende bc-
standdeelen kan gezuiverd worden. Volgens mededeeling van 
den heer Bok hebben vele doctoren en geleerden in Duitschland 
hunne ingenomenheid met den micro-membraantiltcr betuigd. 

Voorts verklaarde de heer Bok den Siemans-kransbrander, die 
op de gastoestellen in de zaal geplaatst was om zich daardoor 
van het prachtige licht te kunnen overtuigen. Deze branders 
bestaan uit een gaskamer, waarin hetgasbinnendringt en door 
drie buisjes in een dubbelen staanden ring gebracht wordt, welke 
ring met gaatjes voorzien i s , waaruit het gas stroomt. Midden 
in den brander is een koperen bus met tafeltje, dat geheel 
door de vlam omringd wordt en waardoor deze langer wordt. 
Door de gloeiing van dit tafeltje worden dc kooldceltjes ver
brand en blijft de vlam rustig branden, terwijl het gaskamertje 

dient om het gas te zuiveren; het droge poeder, dat daarin ach
terblijft, wordt verwijderd, nadat het kamertje is losgeschroefd. 
Deze branders kunnen niet anders dan met glazen branden, 
geven bij hetzelfde gasverbruik c. a. 50 p.Ct. meer licht en 
kosten van /4.— tot f 7.50 naarmate van de grootte. 

De heer A. E. Braat maakte bekend, dat door hem op afdoende 
en onpartijdige wijze wordt gezorgd voor het onderzoek van 
het cement van Josson & Co., door de heeren Schalkwijk en 
Pennink alhier, door uit iedere lading een monster te nemen 
en dit te onderzoeken volgens den Duitschen norm. Uit een 
staat, getrokken uit 11 rapporten door genoemde heeren in 
1886 uitgebracht, blijkt dat de fabriek hoe langer hoe fijner 
cement levert, zoodat van de laatste partij slechts 5°;',, opeen 
zeef van 900 mazen per c . M 2 overbleef en de weerstand tegen 
trekken na 1 + 2 7 dagen per c . M 3 tot 42.7 kilo is gestegen. 

De heer Van der Goes vestigde de aandacht op een nieuw 
product: >>tcctorium" genaamd, dat voor dakbedekkingen ge
schikt is, die licht moeten doorlaten, en aanbeveling verdient 
voor verschillende werken. Het is geheel waterdicht, laat het 
licht door evenals matglas, wordt niet aangetast door de at-
mospheer cn is niet gevoelig voor temperatuursveranderingen; 
daarbij doorweven met ijzerdraad, buigzaam, elastisch en on
breekbaar. Het is een slechte warmtegeleider en verhindert 
daardoor in den zomer den directen doorgang der zonnestralen 
terwijl het 's winters de koude niet doorlaat. Tectorium kan 
gekleurd worden evenals glas cn als zoodanig voor kerkramen 
gebezigd worden. De heer Van der Goes had een monster geel 
en een dito groen ontboden; het wordt geleverd in rollen van 
3 meter lang en 0.60 of 1.20 meter breed. Het gele tectorium 
kost /~3/>5 en het groene / 3.1,0 per M- . 

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 \ K M IA (.F.. In verband met de reeds medegedeelde be

noeming van den heer A. van Delden, architect te Amsterdam, 
tot Directeur der Academie van Beeldende Kunsten alhier, 
vermeenen wij met zekerheid te mogen mededeelen, dat de 
heeren J. J. van Nieukerkcn, architect tedezerstede en C. L . 
Dake, kunstschilder tc Amsterdam, respectievelijk mede op de 
voordracht waren geplaatst. De benoeming van den heer V a n 
Dekten was vooral gegrond op zijne tegenwoordige betrekking 
bij het onderwijs aan de Ouellinusschool. 

— In de Vergadering van de Verecniging «Arti et Industriae", 
Woensdag j.1. gehouden, werd de volgens het Reglement elk jaar 
aftredende Voorzitter, thans de heer J. J. van Nieukerken, 
met algemeene stemmen herkozen. In de plaats van den heer 
Secretaris J. Mutters Jr., die moest aftreden en zich tengevolge 
zijner werkzaamheden niet herkiesbaar stelde, werd gekozen 
de heer C. Nooijen; de heer G. H . Bauer Jr., Penningmees
ter, werd herkozen. 

Het jaarverslag, de rekening en de begrooting namen een 
groot deel van den tijd in beslag. 

Een voorstel van den heer H. I'. Mutters tot aanleg van een 
portefeuille met teekeningen of photographieën van uitgevoerd 
werk der leden, om later tot uitgave daarvan te kunnen over
gaan, werd nogmaals ter nadere overweging in handen van het 
Bestuur gesteld. 

Aflevering 1 van Dl Natuur (uitgave 
van J. G. Brocse te Utrecht) bevat: 

Electrische trams (met fig.).—Levende 
organismen en hun betrekking op verrot
ting en ziekte (met fig.). — Geschiedenis 
van het samengestelde mikroskoop (met 
fig.). — Kunstboter. — Natuur- en werk
tuigkundig allerlei (met fig.). — De Oos-
tenrijksche reus Winckelmaier (met fig.).— 
Gasgloeilicht (met fig.). — Dc brandstof 
der toekomst. — Sterrenkundige opga
ven. — Correspondentie. — Vragenbus. 

B E N O E M I N G E N . 
Tot directeur van de gemeentcgasfa-

briek te Almeloo, is benoemd de Heer O. 
S. Knottnerus, opzichter der gemeente
gasfabriek te Leeuwarden. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
Het Gemeentebestuur van Sniallinger-

land roept sollicitanten op voor dc betrek
king van dagelijksch opzichter bij de ver
bouwing van scholen, tegen eene beloo
ning van /12 per week. Zich aanmelden 
ter Secretarie met op zegel geschreven 
verzoekschrift vóór of op Woensdag 9 Fe
bruari e. k. 

CORRESPONDENTIE. 
Aan 11. te A. In dank ontvangen. Wij 

houden ons aanbevolen. 

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

Inschrijving 
or 

Dinsdag 22 Februari 1887, 
des voormiddags ten 11 ure, 

T E N KANTORE VAN DE 

Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedijk, 
naar de levering van: 

1°. 32,000000 Kilogram ENGEL-
SCHE GASKOLEN, en 

2°. 24,000000 Kilogram WEST-
FAALSCHE GASKOLEN, ten 
diensteder Gemeente-Gasfabrie
ken te Rotterdam. 

De voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren, ter lezing op het kantoor 
der Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zecdjjk, 
alwaar tevens nadere inlichtingen zjjn te 
bekomen. 

De voorwaarden zjjn, tegen betaling van 
10 cents, voor beide leveringen afzonderljjk, 
verkrijgbaar bij Wed. P. VAN W A E S B E K G E 
E N ZOON, Boekdrukkers aan den Houttuin 

IN". 73. 

I n s c h r i j v i n g 
OP 

Dinsdag 22 Februari 1887, 
des voormiddags ten 11 are, 

T E N KANTORE VAN DE 
Genieeiite-Gasfiibrieken Oost-Zeedijk, 

naar de LEVERING van: 
540000 Kilogram LUIKSCHE 

KLUITKALK ten dienste der 
Gemeente-Gasfabrieken te Rot
terdam. 

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 zjjn, tegen betaling van 
10 cents te verkrijgen by Wed. P. V A N 
WAESBERGE EN ZOON, Boekdrukkers aan 
den Houttuin N°. 73. 

De Nederlandsche 

G E I I E X T X T E E A F A B R I E K . 
te VRIJENBAN bij Delft, 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van RIOLEN, 
HUIZEN, WATER- en BEERPUTTEN, 
GEVELWERK en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 
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Zeewering van den Ternaarderpolder. 
Door het BESTUUR van den Ternaarder-

jpolder zal op 12 Februari) 1887, des middags 
ten 12 ure, in de herberg van K. KEUNING 
te Ternaard, behoudens goedkeuring van 
heeren Gedeputeerde Staten, bjj enkele in
schrijving , overeenkomstig 431 cn 43a der 
A . V. worden aanbesteed: 

de herstelling en bestrating van 
een gedeelte buitonglooijing van 
den Zeedijk van den Ternaarder
polder, met bijlevering van den 
daartoe benoodigden steen. 

Bestekken zjjn tegen betaling van 50 cents 
te verkrjjgen bij den Secretaris van den pol
der te Ternaard, bjj wien ook de inschrjjvings-
biljetten, overeenkomstig de A. V. ingevuld, 
moeten worden ingeleverd. 

De aanwjjzing zal geschieden des daags te 
voren, 's voormiddags 11 ure. door den provin
cialen opzichter T. V A N V E E N , te DoUum, 
bjj wien tevens nadere inlichtingen zijn te 
verkrijgen. 

Hel Hestuur voornoemd, 
I). GRASMA, Dijkaraaf. 
T. E. HALBERT8MA, Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den 15 Februari 1887, 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". 111. 
Het leveren van EIKENHOUT en 

EIKEN DWARSLIGGERS ten 
behoeve van het Vernieuwings
fonds der Staatsspoorwegen, in 
zes perceelen: 

De besteding geschiedt volgens art. 12 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 2li ," , , 1 Januari 1887 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan de bureaux van de 
Heeren Sectie-Ingenieurs W. ,1. K L E R K DE 
KEUS te Meppel en H . E. B E U N K E te Breda 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) te be
komen , tegen betaling van / 0.60. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg cn Werken) en door 
de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, den 22" , n Januari 1887. 

Te Koop aangeboden: 
W e e k b l a d „ D E O P M E R K E R " . 

Jaargangen 18S3, 1884, 18S5 en 1S8R, alle 
compleet en ingebonden met linnen rug. 

W e e k b l a d „ D E L O C O M O T I E F . " 
Jaargangen 1882/83, 1883/84, 1884/85 ei 
1885'Sö, alle compleet en ingebonden in lin
nen band, 

R o u w k i i n d i g W e e k b l a d 
van de .Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. Jaargangen 1884, 1886 en 1886, 
alle oompleet, in portefeuille-band. 

De toezending geschiedt franco. Aanbie
dingen van prjjs franco onder letters SZ W 
aan het Algemeen Advertentie-Bureau van 
NIJGII ,v V A N D I T M A K , llotlerdam. 

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

STOOMKETELS E WÜMMI 
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 . 
PuOTOLITIlOliRAPIIIE, l,llllfiiZIMiil,li\l,llli: 

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 riioiolltliogruiihie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor I'IIOIII/IIKO-
grapl.ie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mtrri-ooix-iiirirlitiiitf 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 K . 

D E L I N T & C . 
Oost zie tl ijl, S-iM. Hotter<ttint. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMEXT- E \ IJZERSTEEXTEGELS. 

Groote voorraden. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY LT0, LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K I R A Ü E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

A M S T E R D A M 

Beltweg N". 3. 
V A L DE TRAVERS 

ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p l i a l t w e g e n e n d i t o D o r s c b v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l t - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - c n M a g a z j j n v l o e r e h , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zinde l i j k , Voch twerend , Ondoordr ingbaar , Geraas werend. 

A s p h a l t spec i aa l t o t w e r i n g v a n v o c h t i g e m u r e n . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heei 
H . G. K N O O P S C . O Z N . , Beekstraat F. «2, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Oproeping van 
De aandacht wordt gevestigd op de 

Voorwaarden tot opleiding van jon
gelingen voor het kader der genie
troepen in Nederlandsch-Indië, om
schreven in de Kederlandsche Staats
courant van 7 Januari 1887, waarvan 
afdrukken kosteloos zijn te beko
men bij het Departement van Koloniën. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den 15 Februari 1887, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 112. 
Het leveren van Stalen Dwarslig

gers met bevestigingsdeelen ten 
behoeve van het Vernieuwings
fonds der Staatsspoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens art. 22 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den if,"" Januari 1S87 
ter lezing aan net Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan en aan de bureaux van de Heeren 
Sectie-Ingenieurs W. .1. K L E R K DE REUS 
te Meppel en H . E. BEUNKE te Breda en 
is of franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
de Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, den 22"™ Januari 1SS7. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den 15 Februari 1887, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreeise Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N". 113. 
Het leveren en inkopen van Eiken

houten Dwarsliggers ten be
hoeve van het Vernieuwings
fonds der Staatsspoorwegen, in 
vier perceelen. 

De besteding geschiedt volgens art. 13 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 2(1'"" Januari 1SS7 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan en aan de bureaux van de Heeren 
Sectie-Ingenieurs W. .1. K L E R K DE REUS 
te Meppel en H. E. BEUNKE te Breda en is 
op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (Aid. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
le Sectie-Ingenieurs voornoemd. 

Utrecht, den 22"™ Januari 18S7. 

M a r m e r m o z a ï e k - t e g e l s 
1 navolging der Italiaanscho Torrazzo-

vlooron, worden sla tegels gefabriceerd en 
leverd door E. K. O/.IXGA . etpeldoorn. 
Teekeniniren niet prijscourant en monster 

worden op aanvraag gezonden. In de voor
naamste plaatsen worden agenten gevraagd. 
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BECKER & IHJDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

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

'È en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

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

l i . H O L S B O E R . - ^ V r i i l i e m . 

leverancier van Z. M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQÜERRES, HEET KETTINGEN, BRIEF- en P A K K E T B A L A N S E N , enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

K Y A N I S E E R F A B R I E K . 
Het kyaniscoron is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bijlevering van hout. 

P r i m a Enge l sche Po r t l and -cemen t m e r k „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Bcldsche kluit- en hydraulische kalk. 

Billijke prijzen en vrachten. 
Kuiistjmuiict systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

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 D KT AILS 

VAN 

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

IIIJEKNOKIIHACIIT DOOS 

het Genootschap «ARCHITECTURA ET AMICITIA" , gevestigd te Amsterdam, 
en F. W. V A N G E N D T J.Gz., Architect te Arnhem. 

TWEEDE jaargang, VIJFDE en ZESDE aflevering, met de T I T E L P L A T E N 
voor den EEKSTEN en TWEEDEN jaargang. 

Deze uitgave heeft ten doel om achtereenvolgens eene verzameling van het merkwaar
digste, dat in ons Vaderland op het gebied der Houwkunde en Versieringskunst bestaat 
of uitgevoerd wordt, tot stand te brengen. 

Jaarlijks verschjjnen (i afleveringen, elk van (j platen in Photo-lithographie, met be
schrijving, titelblad en register. 

Prijs per jaargang brj inteekoning ƒ8 .— ; voor dc Leden van het Genootschap 
«ARCHITECTL'KA KT AMICITIA" ƒ<>.-. 

De EERSTE jaargang wordt nog tot denzelfden prjjs afgeleverd. 
Mede is thans verkrijgbaar eene 

LLNNEN PORTEFEUILLE voor den eersten en tweeden jaargang. Prus ƒ2 .25 . 

Theod. Ferd. Bierhorst, Haarlem. 
levert: 

11 ali aa nscho 
Marmer-Mozaïkvloeren, 

welke door mjj in ons land ingevoerd zjjn, 
worden in alle mogelijke kleuren gemaakt. 

Zij zjjn vooral aan te bevelen voor: 
Veranda's, Entrees, Vestibules, 

Keukens, Magazijnen, Gangen, n& 
Om deze vloeren te vervaardigen, heb ik 

zelf bekwame Italiaansche werklie
den geëngageerd en kan tot concurreerende 

prijzen leveren, tevens ook: 

CEMENTBETON en CEMENTVLOEREN. 

Gramto voor Wandbekleedingen, 
Stuk- en Kunstmarmer. 

Stift- en G l a s m o z a ï e k . 
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 a t i n g - R 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 DAMMAN & CASSARD. 

MASSIF en TAPIJT-PAEQUET 
van af 8 fres. per M*. 

HOUTASPHALTVLOEREN 
voor Bruggen, 

zeer geschikt om oude bruggen opnieuw te 
dekken en te versterken. 

H o u t - A s p h a l t b a l k e n 
M M M M M ^ R — , . A V O O R 

6m\ja
 zolderconstructie, 

HOUTCEMENTDAKEN 
volgens het beRte systeem. 

VLOEREN, BALKEN en DAKEN 
worden kant en klaar gelegd en geleverd. 

" ^ . " B A C Ö N & p . . 
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 T V - 3 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. 

K I M & VAN UIBURGII 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

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, 

F a i i e o n v a l - , p o r p l i i v r - e n b a s a l l k c i e n . 
N . GOUFQTJECHON—PARIS 

PARQUKT snr MTUME HYDROFDC.E 
EMIL MOHR, represent: Pr. H. Kade 19, Amsterd. 

Gedrukt bjj 8. W. van der Wiel & Cu.,te Arnhem. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 6. Z A T E R D A G 5 F E B R U A R I 1887. 

l l l P Ï Ï R F k g r 

g R C H l T E C T V R A E T M M l C I T i A 
# ^ • 1 flfsiiiii^^ i d y ^ M t 

A.V.'.W,, 
Redacteur-Uitgever F. W. VAN GENDT iOt. AROXNE.MEXT /"2.25 per 3 maanden of welzes guldenper jaar, bij 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiën: vooruitbetaling en franco toe/ending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Bureau van Dt Opmerker, Driekoningenstnuü 28, Amh\ 

Bureau di Redactie van Architectura et Amicitia [AN SI'KIXüER, 
C. B. POSTHUMUS MKVJES en A. \V. YVK1SSMAX. 

Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 
C . lï. POSTHUMUS MKYJKS, Kerkstraat 170 te Amsterdam 

enal, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Keer 
F. J. BkKMMKR HZN; Reguliersgracht 74, te Amsterdam. 

ng en lranco toezending van dit Medrag. 
J 7.50 en Xederlandsch-Indië / 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

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

I AFZONDERLIJKE HOMMERS, 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 Joir. (i. STF.MI.KR C/.N., lïoek-
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 . 

Vergadering van de Schet.sclub op Maandag 7 Fe
bruari , des avonds te 8 uren, in Maison Stroucken. 

Tot de Schetsclub is toegetreden de heer N. G. Kloot. 
Den leden wordt herinnerd, dat de inlevering der 

antwoorden op de prijsvraag voor een Eden-theater 
moet geschieden vóór of op 20 Februari e. k. , ten 
huize van den I ste-Secretaris. 

A l s buitenlid zijn toegetreden de hoeren J . Heu-
geveld Jr . , gemeente-architect te Alfen, en L . C o u v é e , 
bouwkundige te Leiden. 

Bij vergissing is gemeld, dat buitenlid is geworden 
de Ambachtsschool te Arnhem; dit moet zijn dc Ge
meente-avondschool voor Handwerkslieden aldaar. 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

F. J . Bremmer Hzn. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 2 Februari 1887. 

Na eenige huishoudelijke werkzaamheden werd het 
woord verleend aan den heer E . Damen, die eenige 
onderwerpen, op het ingenieursvak betrekking heb
bende , behandelde. 

Allereerst besprak hij de doorgraving van de land
engte van Korinthe, die in dit jaar voltooid zal worden. 
Verschillende bijzonderheden omtrent dit werk, dat 
onder leiding van Generaal Turr plaatsvindt, werden 
medegedeeld. Daarna gaf hij een beschrijving van een 
verplaatsbaren kistdam , die in de Schuylkill-rivier nabij 
New-York tot het opruimen van rotsen gebruikt wordt. 
Ten slotte deelde hij eenige bijzonderheden mede over 
een tunnel, te Stockholm gemaakt, en waarbij met succes 
het kunstmatig bevriezen van den weeken grond was 
toegepast. Talrijke teekeningen lichtten het gesprokene 
toe, waarvoor den heer Damen den dank der verga
dering gebracht werd. 

Een kunstbeschouwing, bestaande in photographieën 
naar beeldwerken van den beeldhouwer Hahnel, door 
den heer A . C. Bocrma aangeboden, besloot den avond 
op waardige wijze. 

( A . e t A . ) D E S I N T - N I C O L A A S K E R K 
A A N D E 

P R I N S - H E N D R I K K A D E T E A M S T E R D A M . 
De Heilige Nicolaas was al van oudsher de schuts

patroon van Amsterdam. De eerste kerk, die in den 
aanvang der XIV' 1 eeuw reeds in de kleine, maar 
door haar scheepvaart bloeiende stad verrees, was aan 
dien heilige toegewijd. 

De middenecuwschc Amsterdammers, van wier ge
loofsijver de talrijke kloosters getuigden, bleven niet 
in gebreke hunne kerk te vergrooten en te verfraaien, 
ook nadat Willem Eggert in den aanvang der X V 1 * 
eeuw de kerk van de Heilige Catharina had doen op
trekken. 

Steeds bleven de burgers aan hunne „Oude kerk" 
gehecht, en zelfs nog in de tijden, toen de kerkher
vorming vele aanhangers in de Nederlanden won, gin
gen zij voort, het bedehuis te versieren. 

Burgemeester Van Hoppen schonk nog in 1355 de 
schoone glazen in het Lieve-Vrouwekoor, die door 
diepte van kleuren zuiverheid van teekening nog heden 
het oog van den kunstminnaar boeien, en wier weder
gade men slechts te Gouda vindt. Ja zelfs nog in het 
jaar 1566, toen de beeldstormers het kerkgebouw deer
lijk havenden , werd de fraaie toren, die wij nog thans 
bewonderen, door Joost Jansz., gezegd Bilhamer, ge
bouwd. 

De stedebeschrijvers weten veel te verhalen van de 
talrijke altaren, die het gebouw bevatte, en van de 
prachtige kerksieraden, door de geloovigen geschonken. 

Had dc kerk reeds in 1566 veel van haar oorspron-
kelijken luister verloren, wat er nog over was ver
dween, toen de stad den 26 Mei 1578 de zijde van 
den Prins van Oranje koos, en de Roomschgezinde 
regeerders met al de geestelijken buiten de poorten 
gebracht werden. 

A l wat aan het oude geloof herinnerde, werd toen 
uit het gebouw weggenomen; slechts de geschilderde 
glazen liet men onaangeroerd, hoewel zij het leven der 
H . Maagd ten onderwerp hadden. Nog staat boven 
het koorhek het opschrift, dat de herinnering aan deze 
kerkzuivering levendig houdt: 

't Misbruik in Codes Kerk allengskens iugebrach 
Is hier weer afgedaan in 't jaar seventig acid 
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Aanvankelijk moesten de Katholieken nu hunne bij
eenkomsten zeer in het geheim houden, doch weldra 
werd hun de uitoefening van hun godsdienst, zij het 
dan ook oogluikend, toegelaten. Een huis, aan den 
O.-Z. Achterburgwal, op den hoek van de Heintje-
hoeksteeg, diende ter vervanging van de oude St.-Ni-
colaaskerk. In dit bescheiden heiligdom, in 1663 tot 
een kerk vertimmerd op een wijze, die de vroegere 
wereldlijke bestemming van het gebouw nog duidelijk 
doet zien, werd de Schutspatroon van Amsterdam drie 
eeuwen lang vereerd. (') 

Hoevelc herinneringen aan deze kerk voor de pa
rochianen ook verbonden mochten zijn. het was te 
begrijpen, dat de behoefte aan een waardiger bedehuis 
zich sinds lang deed gevoelen. Dank zij de mildheid 
van velen kon eindelijk met den bouw van een nieuwe 
kerk begonnen worden op een zeer gunstig gelegen 
terrein aan dc Prins-Hendrikkade. Dc bouwmeester 
A . C. Bleys, die zich door verschillende kerkelijke 
bouwwerken naam gemaakt had, werd met het opma
ken der plans belast. 

Toen, in onze eeuw , den Katholieken te Amsterdam 
werd toegestaan hunne kerken, die totdusverre niet 
in het oog mochten vallen, door waardiger bouwwer
ken te vervangen, was het aanvankelijk de klassieke 
bouwstijl, die bij de nieuwe stichtingen werd toegepast. 
A l zijn niet alle kerken, in dien trant gebouwd, mees
terstukken , de gevel van de Mozes- en Aaronskerk 
mag toch met eere genoemd worden, ofschoon haar 
Italiaansche Campaniles niet best in het kader der 
Amsterdamsche architectuur passen. 

Bij de latere kerken is, sedert de architect Cuypers 
in 1865 de Posthoornkerk in vroeg-Gothische vormen 
had opgetrokken, de middeleeuwschc bouwwijs, zooals 
die in Frankrijk en Duitschland gebruikelijk was, ge
volgd. De bouwmeesters Cuypers, Tcpe en Margry 
schiepen in dien stijl werken , die, ofschoon verdienste
lijk op zichzelf, nog minder in harmonie zijn met 
de Amsterdamsche omgeving dan die van de klassick-
gevormde architecten. 

Het was daarom een gelukkige gedachte van den 
bouwmeester Bleys , om de Sint-Nicolaaskcrk te ontwer
pen in vormen, die in overeenstemming zouden zijn 
met het karakter der omgeving. 

Hoewel wij reeds in den eersten jaargang van het 
plaatwerk De Bouwmeester het gebouw in een drietal 
platen hebben afgebeeld , laten wij voor diegenen onzer 
lezers, die deze afbeeldingen niet in hun bezit hebben, 
een korte beschrijving van het gebouw volgen. 

Het bouwterrein , aan de Prins-Hendrikkade gele
gen , heeft den vorm van een scheefhoekig trapezium. 
Den bouwmeester was tot eisch gesteld van het ter
rein zooveel mogelijk partij te trekken, en aan dien 
eisch heeft hij op uitstekende wijze voldaan. De kerk 
is een basiliek, met veelhoekige koornis, door twee 
kapellen geflankeerd, en met een transept, dat niet 
buiten de lijn der zijschepen uitsteekt. Boven het 
kruis verheft zich een koepel; dc voorgevel is voor
zien van twee klokketorens, die, daar de rooilijn niet 
rechthoekig op de as der kerk viel, niet op dezelfde 
lijn geplaatst zijn. Hoewel de bouwmeester voor deze 
schceve plaatsing der torens zijn goede redenen gehad 
heeft, komt het ons toch voor , dat de monumentale 
indruk van het geheel eronder lijdt. 

Tusschen de beide klokketorens bevindt zich een 
portaal, door een terras afgedekt. Ook in de torens 
zelve zijn ruime ingangdeuren aangebracht. Boven het 
middenportaal ziet men een roosvenster, boven een 
vijftal kleinere vensters geplaatst. In het midden van 

(') Door de zorgen van De AmitttkrtHg zal dit gebouw tot museum 
oor kerkelijke oudheden worden ingericht. 

dit venster is een zittend Christusbeeld, en op de 
kruisarmen de zinnebeelden der vier Evangelisten, door 
de beeldhouwers Van den Bossche en Crevels kunst
vol gebeiteld. Boven dit radvenster staat op een con
sole het beeld van St.-Nicolaas, door den beeldhou
wer Bart van Hove vervaardigd. 

Op de hoeken der klokketorens, ter wederzijde van 
dc galmborden, zijn vrijstaande kolommen geplaatst. 
Een opengewerkte balustrade vormt de overgang tot 
de torenspitsen, wier sterk gebogen lijnen aan de voor
beelden der Barok-periode ontleend zijn. 

De vormen van den achtergevel, die onmiddellijk 
aan het water geplaatst is, herinneren aan die, in de 
middeleeuwen gebruikelijk. De transeptgevels zijn af
gedekt door toppen, in den trant van die der A m 
sterdamsche Renaissance kerken. 

Trotsch verheft zich de koepel boven het kruis, en 
het is vooral dit bouwdeel, dat aan de kerk zulk een 
eigenaardig cachet geeft. Maar al te zelden wordt bij 
ons te lande van het zoo dankbaar koepelmotief ge
bruik gemaakt; men kan hier wederom zien, welkeen 
grootsch effect erdoor verkregen kan worden. 

A l de buitengevels bestaan uit baksteen; de lijsten, 
afdekkingen, zuilen enz. bestaan uit Beiersche zand
steen, uitgezonderd het portiek en het benedendeel der 
beide torens, waarvoor hardsteen gebezigd is. De 
dakbedekking bestaat uit leien in twee kleuren; ook 
de koepel en torenspitsen zijn met dit materiaal ge
dekt. De lantaarn op den koepel, de oeuils-de-boeuf 
enz. zijn van zink. 

Het inwendige van de kerk is grootendeels bekleed 
met grijze kunstzandsteen uit de fabriek van den heer 
Lindo te Delft. De kolommen en muurzuilen zijn van 
gepolijst Belgisch graniet. Het bovengedeelte der mid
denschip- en priesterkoor-muren buigt zich gewelfvor-
mig , cn gaat dan over in een houten plafond, dat 
door schinkels en gordingen in vakken verdeeld en 
rijk beschilderd is. 

De vier pijlers van het kruis zijn door bogen ver
bonden , tusschen welke zich de pendentifs bevinden , 
die den trommel van den koepel dragen. Daar de 
eigenlijke koepelkap van hout getimmerd is, wordt 
deze betimmering aan het oog onttrokken door een 
halfbolvormig plafond , dat met gekleurd en blank glas 
bezet is en waardoor het licht getemperd binnenvalt. 

De koepel, waarvan het metselwerk tot een hoogte 
van 40 M . reikt, rust enkel op vier hardsteenen penan
ten van betrekkelijk geringe afmeting. Elk penant 
staat op 29 palen, zoodat de geheele koepel door 116 
palen gedragen wordt. Tot meerdere waarborg heeft 
men voorloopig de ijzeren ankers tusschen de bogen 
van het kruis op hun plaats gelaten. 

De fries van den koepel draagt het opschrift: Sanctus, 
Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Boven het 
altaar staat: Gloria in Excelsis Deo en op de balustrade 
van het zangkoor: Cantate et Exultatc et Psalitc. 

De vensters van de koornis prijken met een drietal 
geschilderde glasvensters met zinnebeeldige voorstel
lingen. 

Van de kerkmeubelen zijn nog slechts de eikenhouten 
banken gereed; later zal ook voor altaren , predikstoel, 
gasornementen en verdere decoratie gezorgd worden. 

De wijze, waarop het kerkgebouw is uitgevoerd, 
doet den aannemer H . R. Hendriks te Os alle eer 
aan en toont, dat zoowel dc hoofdopzichter P. D . van 
Rhijn als de onderbaas R. van den Biggelaar voor hun 
taak goed berekend waren. Bijzonder trok onze aan
dacht de strakheid der gemetselde lijsten en de keurige 
wijze, waarop de dikwijls zeer lastige gewclfconstructies 
zijn uitgevoerd. Ook de leidekker J . Schoofs te Rot
terdam heeft getoond een meester in zijn vak te zijn. 
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Wij zeiden reeds, dat wij den vorm van het gebouw, 
wat de groote hoofdlijnen betreft, een zeer gelukkige 
achten. De koepel biedt, van vele punten der stad 
gezien, een fraai schouwspel, en wij onderschrijven 
gaarne de meening van hem, die de ons welwillend 
verstrekte beschrijving der kerk samenstelde, waar hij 
haar „een welkom onderdeel aan het silhouet van A m 
sterdam" noemt. Ook het inwendig effect van den 
koepel is, vooral bij helderen zonneschijn, zeer schoon. 

Terwijl wij den heer Bleys dus onze welgemeende 
hulde voor zijne schepping als geheel brengen, zal hij 
het ons niet euvel duiden, dat wij ons niet overal 
kunnen vereenigen met de wijze, waarop hij gemeend 
heeft zijn gebouw te moeten detaillceren en profilee-
ren. De vrees om te klein , te popperig te worden , 
heeft hem waarschijnlijk tot het andere uiterste doen 
vervallen. De schaal van het gebouw is daardoor 
verkleind. Wij wijzen slechts op de Korinthiseerende 
kapiteelen van het portiek, de torenzuilen en de lijst
werken van den voorgevel. Ook is hij er o. i. niet 
altijd in geslaagd aan zijn details de noodige distinctie 
te verleenen; aan den totaal-indruk schaadt dit wel-
is-waar weinig, doch daardoor mist het gebouw voor 
den deskundige het artistiek aclievé, dat zoo aantrek
kelijk is. 

Dat de heer Bleys zijn vormen aan verschillende 
tijdperken der architectuur ontleende, zal alleen een 
purist hem kwalijk nemen kunnen; wenscht men een 
nieuwen bouwstijl in de toekomst, dan moet een po
ging als deze gewaardeerd worden. 

Vooral echter verdient het waardeering, dat de bouw
meester Bleys gebroken heeft met de sleur, waarin 
de bouwers van nieuwe R . - K . kerken langzamerhand 
zijn vervallen. Toujours gothique blijft evenmin op den 
duur bevallen als toujours perdrix. Mag ook menig 
Gothisch kerkje in een landelijke omgeving een behaag
lijken indruk maken, voor stadskerken worden andere 
eischen gesteld, die, althans in ons vaderland, de Re
naissance beter vervullen kan. Wij weten wel, dat in 
de oogen van vele Katholieken een kerk, waaraan 
Renaissance motieven voorkomen, niet het ware ka
rakter draagt, maar gelooven dat die opvatting geen 
redelijken grond heeft, waar zelfs de grootste kerk 
der Christenheid , en talrijke andere kerken in navolging 
daarvan, den Renaissance-stijl vertoonen. 

Moge het voorbeeld, door den heer Bleys gegeven, 
om zich van de bestaande traditie los te maken, meer 
en meer navolging vinden. Slechts op deze wijze kan 
wellicht weer een bouwstijl ontstaan, die de uitdruk
king is van de behoefte en geestesrichting van onzen tijd. 

W . 

(A. et A.) KRRATA. 
In het artikel over de «Geschiedenis der spoorwegen in Europa", 

voorkomende in de nommers van 15 en 29 Januari 1S87, komen 
de volgende drukfouten voor: 

staat 
pag. 19, i' kol. 12' reg. v.b. |Loc*>e 

r 
20, i« 
33. 2' 
36, 2" 

'5' 

34' 
35' 
36' 
V 

liraunier 
l'aulin.' Taltfbot 
W. A. Ba/V 
O/terdalen 

v.b. |'Röraa//e,« 
v.b. |/>andsfjord 
v.o. K/rsoer 

v.o. 
v.b. 
v.b. 
v.b. 

lees 
Loc//e 
IVaunier 
Paulint-Talrtbot 
W. A. Baai 
O.fterdalen 
Röraaj 
A'andsfjord 
Korsoer 

D E N I E U W E H A V E N W E R K E N T E H A M B U R G . 
De stad Hamburg was van oudsher een vrijhaven; 

zij bleef dat, ook na hare aansluiting bij het Duitsche 
Rijk, dat zooals bekend is, zeer protectionistisch ge
zind is. Daar de stad niet in het Zollvercin was op
genomen, werd zij door de Duitsche douanen als tot 
het buitenland behoorende aangemerkt, en werd ook 

de Elbe van Hamburg tot de zee door Duitsche 
grensbeambten bewaakt. 

Het bleef echter der Duitsche Regeering een doorn 
in het oog, dat Hamburg niet in het Zollvercin wilde 
komen, en zij trachtte het der stad op alle mogelijke 
wijzen moeilijk te maken. De Hamburgers daarente
gen hielden met taaie volharding aan hunne vrijhaven 
vast, al moesten zij voor het voorrecht, dat zij geno
ten , om goederen, met geen inkomend recht bezwaard, 
te kunnen koopen, jaarlijks vijf millioen mark uit de 
stadskas aan het Rijk betalen. 

De Rijksregeering bleef echter bij voortduring een 
pressie op de Hamburgers uitoefenen, zoodat deze ten 
slotte gedwongen waren, in de aansluiting van het 
grootste gedeelte der stad aan het Zollvercin toe te 
stemmen. Slechts een gedeelte der haven zou als van 
ouds vrijhaven blijven. 

De kosten, verbonden aan het inrichten der haven 
tot vrijhaven, zouden door het Rijk voor j gedragen 
worden. In 1881 werd met de nieuwe havenwerken 
begonnen, die in 1887 voltooid moeten zijn. Het ge
heele werk was begroot op 120 millioen mark, waar
van het Rijk 40 millioen mark betalen zou. 

Een commissie werd benoemd om uit de twaalf 
projecten, die voor dc nieuwe vrijhaven gemaakt wa
ren , eene keuze te doen. Zij stelde na gezet onder
zoek een plan voor, waarbij een gedeelte der stad in 
de vrijhaven begrepen was. Dit plan verwierf de goed
keuring der autoriteiten en werd uitgevoerd. 

De schepen, die uit zee te Hamburg komen, lossen 
en laden deels aan de oevers der Elbe, deels in open 
dokken, de Sandthor-hafcn en de Grasbrook-hafen. De 
pakhuizen liggen, evenals te Amsterdam, overal in 
de stad verspreid. Het vervoer der goederen daarheen 
geschiedt door middel van schuiten door de grachten, 
die daar Electlten genoemd worden. Voor het transito
vervoer zijn langs de oevers van de Elbe loodsen ge
bouwd , waaruit de overlading in de spoorwagens on
middellijk plaats kan hebben. 

Was dus vroeger de geheele stad vrijhaven , de 
nieuwe vrijhaven beslaat slechts 1020 hektaren, zoodat 
de meeste pakhuizen in de stad buiten het vrijhaven-
gebied komen te liggen. Het was dus noodig binnen 
den douanekring groote pakhuizen te bouwen en ook 
de noodige bouwterreinen voor particulieren te reser
veeren. 

Daar een gedeelte der Elbe over haar volle breedte 
tot het vrijhavengebied zou behooren, was het noodig 
een kanaal, parallel aan de rivier te maken , waardoor 
schepen, die niet binnen het vrijhavengebied wilden 
komen, van de boven-Elbe de beneden-Elbe konden 
bereiken. Dit kanaal, het zoogenoemde Zollkaual, heeft 
zeer veel bestrijding ondervonden , daar men van mee
ning was, dat het, door water aan de rivier te ont
trekken , tot verondieping van de Elbe aanleiding zou 
geven. Het is echter toch gemaakt, en heeft een 
breedte van 45 M . , een diepte van 2 M . bij laagwa-
ter en kaden van 22 tot 30 M . breed. De diepte 
van dit kanaal behoeft niet grooter te wezen, daar het 
alleen door schutten van geringe diepgang gebruikt 
wordt. 

Het gedeelte der Elbe, dat tot het vrijhavengebied 
behoort, is door dukdalven en drijfboomen afgesloten. 

Men besloot tevens , de haveninrichtingen van Ham
burg , die niet meer aan de eischen des tijds voldeden, 
afdoende te verbeteren, om op den duur de concur
rentie met Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam en Bre
men te kunnen volhouden. 

Deze verbeteringen bestaan in nieuwe dokken aan 
beide zijden der Elbe, het inrichten der ondiepe Baa-
ken-hafen tot dok voor diepgaande zeestoombooten, 
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met hangars voor transitovervoer en het maken van 
een dok voor zeilschepen en een dok voor riviervaar
tuigen ter plaatse van de vroegere, aan den linker 
Elbe-ocver gelegen houthaven, benevens het vergroo-
ten van de petroleum-haven. 

In 1883 werd met het afbreken van niet minder dan 
448 huizen een begin gemaakt. De 1 5,000 bewoners, 
die zij geherbergd hadden, moesten elders een heenko
men zoeken. Daar zich onder deze vele onbemiddel-
den bevonden, moesten 150,000 mark uit de stadskas 
beschikbaar gesteld worden. 

Het kwam wenschelijk voor, dat de nieuwe pak
huizen niet door dc stad Hamburg, maar door par
ticulieren gebouwd zouden worden. Er vormde zich 
een Lagerhaus-Ge sell schaft met een kapitaal vanomil-
lioen mark, die op zich nam, 30,000 M ' te bebou
wen, terwijl de stad zich 9000 M ' voorbehield, om, 
naar gelang der behoefte , in perceelen aan particulie
ren te verkoopen. 

In 18S3 werd met de ontgraving voor het Zollkanal 
en zijn zijtakken begonnen, terwijl ook met de ver
grooting der dokken een aanvang gemaakt werd. 

De kademuren van liet Zollkanal en van het dok 
voor zeestoombooten werden zonder dam wan den ge
construeerd. Die van het Freihafenkanal, een zijtak 
van het Zollkanal, en het dok voor zeilschepen werden 
met behulp van damwanden in den droge gemaakt. 
Alle kademuren bestaan uit baksteen, aan de buiten
zijde met zandsteen bekleed. Zij zijn op beton van 
3 M. hoogte, door palen gedragen, gefundeerd. De 
palen hebben een lengte van 7 M. en rusten op de 
vaste zandplaat; de paalkoppen blijven beneden laag 
water. De mortel bestond uit 1 deel cement en 3 deelen 
zand; de beton uit 3 deelen cement, 5 deelen zand 
en 12 deelen klinkerstukken. 

De kademuren van het Freihafenkanal steunen op 
twee rijen palen, waarvan de voorste onder een helling 
van 1 : 25, de achterste loodrecht staat. De palen 
staan 1.10 M. hart op hart. Op afstanden van 2.25 M. 
hart op hart zijn schoorpalen aangebracht, die een hel
ling van 1 : 5 hebben, en tegen een gording van 0.30 
bij 0.30 M . , aan de voorste paalrij bevestigd, steunen. 

Dc betonvulling wordt door damplanken, die tot 3 
M. onder den onderkant van de beton reiken, ingesloten. 
Om beschadiging van deze 1 5 centimeter zware dam
planken door de haken der schuitenvoerders tegen te 
gaan, zijn zij tot 1 M. beneden laagwater met een 
beschieting van 8 centimeter zwaarte voorzien. 

Op afstanden van 6 M. hart op hart zijn wrijfpalen, 
zwaar 0.15 en 0.25 M., langs de kademuren aangebracht. 
Ook voor ijzeren beugels, tot het vastmaken der vaar
tuigen , is gezorgd. De muren hebben een dikte van 
1.92 M. 

De kademuren van het Zollkanal zelve hebben van 
boven een dikte van 0.50 M. , op de fundeering een 
zwaarte van 2.04 M. De bovenkant dezer muren ligt 
op 6 M. boven gemiddeld laagwater, en bijna 0.50 M. 
boven den hoogst bekenden waterstand. Om de groote 
hoogte dezer muren zijn zij op afstanden van 4.50 M. 
door uitmetselingen van 0.84 M. zwaarte en 1 M. 
breedte versterkt. 

De fundeering dezer muren bestaat uit 3 rijen palen, 
waarvan de voorste een helling van 1 : 8 , de mid-
denste een helling van 1 : 15 heeft en de achterste 
verticaal staat. Op deze palen is weer beton ter hoogte 
van 3 M. aangebracht, tusschen damplanken besloten. 
Wegens het groote getijverschil komt de bovenkant 
dezer damplanken bij laagwater droog, wat op den 
duur nadeelig zal werken. De constructie der dokmu
ren geschiedt op dezelfde wijze. A l de kademuren 
zijn met dekzerken van Zweedsch graniet voorzien. 

I De noordelijke kade van het Zollkanal, die tevens 
als stedelijke verkeersweg dient, bestaat uit een hoog 
en een laag gedeelte. Het hooge gedeelte dient voor 
het rijtuigverkeer en de tramlijnen; het lage gedeelte 
als losplaats. 

Zoowel het Zollkanal als het Freihafenkanal zijn op 
verschillende punten overbrugd. De Brookthot-bmg 
is de voornaamste. Zij werd van 1883—1885 gebouwd. 
De bouw ondervond groote bezwaren , daar het spoor
wegverkeer niet gestremd mocht worden. Daardoor 
was men genoodzaakt eerst den bovenbouw op tijde
lijke houten jukken te stellen, en vervolgens, nadat hier
over het verkeer kon plaatshebben , met den onderbouw 
te beginnen. 

De pijlers zijn op caissons, die men in het kanaal-
bed deed zinken, gefundeerd. Zij bestaan tot laag-
waterhoogte uit baksteen , doch verder uit ijzeren tra
liewerk. Het gedeelte der brug, dat voor het ver
keer van rijtuigen en voetgangers bestemd is , bestaat 
uit houtbestrating op gegalvaniseerd gegolfd plaatijzer 
en beton gelegd. De totale breedte dezer brug is 50 
M . ; zij heeft 750,000 Mark gekost. 

Een nieuwe brug over de Elbe werd tegelijkertijd 
wenschelijk geacht. Daar de stad niet geneigd was, 
deze brug op hare kosten tot spoorwegbrug in te rich
ten en de spoorwegmaatschappijen de oude brug vol
doende achtten, werd deze brug voor gewoon verkeer 
ontworpen, doch met pijlers , breed genoeg om er, wan
neer dit noodig blijkt, een spoorwegbrug van te ma
ken. Deze brug heeft drie spanningen van 99, 108 en 
101 M. wijdte. 

De fundeering der pijlers bestaat uit beton, op palen 
rustende, en door 25 centimeter zware damwanden be
sloten. De palen zijn 7 M. lang en staan 1.20 M . 
hart op hart. Om de betonfundeering is een steenbe-
storting aangebracht. De pijlers zijn tot 4.70 M. bo
ven hoogwater van steen, en verder van ijzeren tra
liewerk. De rijweg is 7.60 M . breed, de voetpaden 
ieder 2 M. 

Bij de heiwerken werd met zeer gunstig gevolg van 
de heitoestellen van Gebr. Figee te Haarlem , waarbij 
de stoom onmiddellijk in het blok geleid wordt, ge
bruik gemaakt. Dergelijke toestellen zijn ook bij den 
bouw van het Amstcrdamsche Centraalstation met goe
den uitslag gebezigd. De grondverplaatsing geschiedde 
deels door stoombaggermolens, deels door excavators 
van Couvreux en Priestman. 

Hoewel er twijfel bestaat o( de werken binnen den 
gestelden termijn gereed zullen komen, wordt er toch 
zoodanigen voortgang gemaakt, dat de voltooiing zich 
njet al te lang zal laten wachten. 

De onbekrompen wijze, waarop I lamburg voor het 
goed inrichten van zijn haven zorgt, steekt gunstig af 
bij de lauwheid, die er ten onzent heerscht, waar het 
geldt de Amstcrdamsche haveninrichtingen aan haar 
doel te doen beantwoorden. 

KONSTANTINOPEL. 
Wanneer men tegen het vallen van den avond Kon-

stantinopel van de zeezijde nadert, geniet men een 
schouwspel zoo schoon, dat slechts weinig andere na-
tuurtafereelen daarmede te vergelijken zijn. De zeven 
heuvelen van Stamboul, met slanke minaret-; en sier
lijke koepels als bedekt en door welig groen omgeven, 
teekenen zich dan scherp tegen den rooden avondhe
mel af, en dc blauwe wateren , die den Gouden Hoorn 
omspoelen, schitteren in de laatste zonnestralen. 

Zoo schoon echter Konstantinopel op een afstand is, 
zoozeer valt het tegen wanneer men zijn straten door
kruist. De huizen hebben het aanzien van de witge
pleisterde graven, waarvan de Schrift spreekt, en de 
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moskeeën kunnen, wat architectonisch schoon aangaat, 
in de verte niet halen bij die van Kaïro. 

A l de moskeeën van Konstantinopel zijn volgens één 
model, de kerk van Santa-Sophia, gebouwd. Deze 
kerk, die thans als moskee dienstdoet, is jammerlijk 
verminkt. Wel is het inwendige nog steeds van een 
verrassende werking door zijn grootsche afmetingen 
en trotsche koepelconstructiën, maar de groote me
daillons met de namen van Allah, den Profeet en de 
vier Kalifen, en de loge voor den Sultan maken een 
zeer ongunstigen indruk. Stukjes der mozaïeken, die 
geheel overgewit zijn, laten door de vochtigheid los 
en vallen op den grond, waar ze door vreemdelingen 
als herinneringen opgeraapt en medegenomen worden. 
Ja zelfs worden de mozaïeken door de moskeebewaar
ders opzettelijk vernield, daar zij in de marmerstukjes 
een zeer winstgevenden handel met de westersche toe
risten drijven. Reeds zijn de vier serafs onder den 
koepel voor een groot deel verdwenen en zijn vele 
heiligenfiguren vernietigd. 

Daar de Sophiakerk door allerlei aanbouwsels om
geven is, kan men nergens een behoorlijk gezicht op 
het uitwendige van het gebouw krijgen. De Turken 
hebben echter ook hier, door het aanbrengen van 
minarets, zeer veel bedorven. 

De vormen van de Sophiakerk zijn bij alle mos
keeën te Konstantinopel nagevolgd. De beste dezer 
moskeeën is de zoogenaamde Suleimania, door Soli-
man de Groote gesticht en van zes minarets voor
zien. Vooral het inwendige van dit gebouw is zeer 
indrukwekkend. Een andere goede moskee is die van 
Achmet, waarin zeer fraaie tegels voorkomen, die in 
blauw en rood op zeer artistieke wijze bewerkt zijn. 

V A R I A . 
Toevoeging van suiker aan metselspecie. Eenigen tijd 

geleden verscheen in de Times een schrijven van den 
ingenieur Thomas Hankey, waarin werd medegedeeld 
dat rietsuiker, aan metselspecie toegevoegd, daaraan 
eene groote verandering in de geaardheid teweegbracht. 
De specie wordt buitengewoon hard en glanzend. 
Gelijke deelen fijne, goed gebluschte kalk, met eene 
goede bruine suiker vormen, onder toevoeging van 
water, zulk een sterk bindmiddel, dat daarmede stuk
ken steen en glas aan elkander kunnen verbonden 
worden. Hij beweert, dat die specie even sterk is als 
portland-cement, en dat ook het laatste door toevoe
ging van suiker eene nog grootere hardheid verkrijgt. 

Deze feiten zijn niet nieuw. Reeds in zeer oude 
tijden was het in Engelsch-Indië gebruikelijk „jaggery", 
dat is ruwe suiker, aan metselspecie toe te voegen, 
waar groote sterkte vereischt werd. Ook hedenten-
dage wordt dit nog steeds aangewend. 

In het laatst der vorige eeuw werd o. a. bij Madras 
een fortificatie-muur gebouwd, welke in 1859 moest 
afgebroken worden. Men ondervond daarbij toen de 
grootste moeilijkheden door de buitengewone vastheid 
van het metselwerk, het was onmogelijk de steencn 
van de specie te scheiden. Later vond men de voor
schriften terug welke bij den bouw gediend hadden, 
waaruit bleek, dat aan de metselspecie, welke overigens 
uit gewone schelpkalk en zand bestond, suiker toege
voegd moest worden. 

De fraaie gepleisterde (chunam) muren, waarvoor 
Madras zoo bekend is, worden gemaakt door suiker 
aan de specie toe te voegen. Metselwerk in natuur
lijke steen, met deze specie gemaakt, is slechts door 
springmiddelen te vernielen, en water heeft er geen 
invloed op. 

Ook op Java is dit gebruik bekend. Steller dezes 

woonde te Poerworedjo, hoofdplaats der residentie 
Bagelen , in eene woning, vroeger door een inlandsch 
hoofd gebouwd. De gepleisterde vloeren dezer woning 

' onderscheidden zich van die der andere woonhuizen 
door fraaien glans en ongewone hardheid. Slechts nog 
in ééne andere woning terzelfder plaatse worden even 
fraaie vloeren aangetroffen. Het bleek hem, dat beide 
huizen door denzelfden persoon waren gebouwd, en 
een arbeider, welke er bij werkzaam geweest was, deelde 
hem mede, dat die glans en hardheid het gevolg waren 
van toevoeging van suiker aan de metselspecie. Hij 
beschouwde die mededeeling als een sprookje, totdat 
hem, door kennisneming van de boven medegedeelde 
feiten, de waarheid daarvan bleek. 

Tijdschrift der Ned. Maatsch. tot bevor
dering van Ni/verheid. 

MAATSCHAPPIJ TOT B E V O R D E R I N G DER HOUWKUNST 
AFDEF.I.ING GRONINGEN'. 

Vergadering van Vrijdag 21 januari 18S7. 
Daar de telkens bij den aanvang van een jaar terugkeerende 

huishoudelijke werkzaamheden, als daar zijn: het uitbrengen 
van verslagen van den toestand der Afdeeling en hare finan
cien, de installatie van nieuwe bestuursleden, enz., reeds in 
eene vorige vergadering waren afgedaan, kon deze avond na
genoeg in zijn geheel gewijd worden aan zaken van anderen', 
niet minder nuttigen aard. 

Vooreerst werd kennisgenomen van een monster groenhart-
hout, toegezonden door de heeren G. Alberts I.zn. & Co., 
houthandelaren te Middelburg, onder bijvoeging eener brochure, 
waarin dit hout voor werken aan zee, als tegen den paalworm 
bestand, wordt aanbevolen. De heer Raammaker deelde mede, 
dat van deze houtsoort een dukdalf is gemaakt in de tijhaven 
te Delfzijl, waar andere houtsoorten, zonder afdoende voorzie
ning, aldra worden aangetast, zoodat aan dit werk eerlang zal 
kunnen blijken, of het groenharthout aan den vernielenden 
worm een weerstand biedt als daaraan wordt toegeschreven. 

Beloofde de heer I. Molenaar, leeraar in het hand-en recht
lijnig teekenen aan 's Rijks Hoogcre Burgerschool en de Aca
demie Minerva, in eene vorige vergadering, om aan de 
fantastische vormen, waarin hij in zijne lezing over «Natuur 
en Kunst" eenige ideeën ten beste gaf, eene meer tastbare, 
voor discussie vatbare gedaante te zullen geven, reeds nu was 
hij gereed »m het resultaat van dien arbeid ten gehoore te 
brengen. 

•De natuur in betrekking tot de bouwkunst en hare versie
ring" was de titel der lezing, waarmede de heer Molenaar zijne 
hoorders opnieuw aan zich verplichtte. 

Hij begon met zich eene gedachte te maken van den mensch 
in zijne eerste ontwikkeling. 

Gaf de aarde, die in hare bekoorlijkheid voor den mensch 
openlag, dezen wat voor zijn dadelijk onderhoud noodig was, 
aan den anderen kant bezorgde zij hem strijd: strijd om het 
leven, strijd om het zelfbehoud. De zon, hoe weldadig, deed 
hem ook beschutting zoeken voor hare verzengende stralen; 
zoo berokkende hem ook de regen niet zelden vele ongemak
ken en noopte hem soms zijn lijf te bergen. Kon hij tegen de 
zonnestralen zich desnoods door het weelderig loof der boomen 
beschutten, tegen regen er. wind echter niet. 

Waarom hier niet het voorbeeld der dieren gevolgd en gebruik 
gemaakt van de holen, door de natuur gevormd, of ze zelf niet 
gemaakt waar deze ontbraken. Ziedaar, zegt spreker, de aan
leiding, die gevoerd kan hebben tot den eersten stap van 's ïnen-
schen ontwikkeling op dat gebied. Van kunst kon toen zeker 
nog geen sprake zijn, zelfs niet van bouwkunde. Kerst toen 
men de ingangen, hetzij door rotsblokken, hetzij door stammen, 
takken of groen trachtte te bedekken of te versperren, kon 
er in de wijze van het aanbrengen dier zaken eenig blijk van 
bouwkunde, ja zelfs van kunst aanwezig geweest zijn. Dat 
bij de meeste primitieve volken de eerste poging tot bouwkunst 
of constructie-uiting onder den grond gezocht moet worden, 
is te zien bij de Egyptcnaren, de Indiërs, de oud-Grieken en 
anderen. Eerst in later tijdvak, toen er gebouwen of monu
menten in de open lucht verrezen, kon cr van eigenlijke bouw
kunde in hoogere beteekenis sprake zijn. 

Na de opmerking, hoe men bij dc rotsgraven der Egyptcna
ren reeds dc hout-constructie bij het uitkappen der rots ziet 
nagebootst, zooals bij de grot van Bcni-llassan en anderen, 
vraagt spreker: zou men hier dan de natuur hebben bespied? 
Zeer zeker bood zij voorbeelden genoeg aan, en haar karakter 
moest wel van grooten invloed zijn op het karakter en de 
geestesstemming van de oude volken, die te midden der vrije 
natuur en van haar geheel onafhankelijk, leefden. 

Dat die invloed zich moest openbaren in de wijze waarop 
zij de gereedschappen, het huisraad cn de woningen versier-
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den , valt niet te betwijfelen, ook niet bij het tot stand brengen 
van grootere gebouwen en monumenten. 

Na erop gewezen te hebben hoe de totale indruk der omge
vende natuur van invloed kan zijn of geweest zijn op de groote 
ordonnantiën, werd verder nagegaan hoe dit ook het geval 
is geweest met de kleinere, zoowel voor de buiten-als binnen-
versiering, waarbij men evenwel niet te doen heeft met den 
hoofdindruk der natuur, maar met hare onderdeden, zooals 
de vormen der planten, bloemen, dieren, enz. 

Veilig mag men aannemen, dat ook de eerste kunstuiting, 
hoe eenvoudig ook, van de natuur was afgezien. Dat daarbij 
al spoedig een soort regelmaat wordt waargenomen, ligt voor 
de hand, want de natuur gaf hetzelfde verschijnsel te zien. 
Hoe kon het ook anders; niemand toch zal de natuur een 
harmonisch geheel ontzeggen en een zekere regelmaat of 
liever rythmus sluit de harmonie niet uit: integendeel, zij is op 
kunstgebied de basis, de noodzakelijke factor zonder welke 
geen goede kunst kan bestaan. Vandaar, dat de grondbegin
selen der versieringskunst zoo verbazend eenvoudig zijn; jam
mer, dat zij nog door zoo weinigen worden begrepen of toe
gepast. 

Eenmaal de eerste stap tot de kunst der versiering gezet, 
ging men — het mag met grond verondersteld worden — met 
rassche schreden vooruit; vooral daar, waar de natuur zich in 
milde vormen en schoonheid openbaarde, moest dit het geval 
zijn, en inderdaad ziet men dan ook in het weelderige klimaat 
de ornementeele kunst zich het eerst ontwikkelen. 

Als men nagaat op welke wijze de natuurmotieven bij het 
ornement zijn toegepast, ziet men bij de eerste volken, o. a. 
de Egyptenaren , op eenvoudige wijze de planten tot een bun
del vereenigd, maar gestileerd. Gestileerd, want hoe kon het 
anders of de Egyptenaren moesten spoedig gezien hebben, dat 
een plant als plant aangebracht, maar zelden een monumen
taal karakter draagt; de vorm moest derhalve worden omge
werkt met behoud van het hoofdtype. Stileeren is dus niet, 
zooals sommigen meenen, het onregelmatige, het onsymmetrische 
wegnemen, maar dc natuur zóó omwerken, als het te versie
ren onderwerp of voorwerp vordert, dus ook met inachtne
ming der stof, waaruit het voorwerp bestaat of moet vervaar
digd worden. 

Evenmin is het waar, dat een blad, zooals Goethe beweerde, 
altijd van nature streng symmetrisch zou zijn, indien geen be
lemmerende invloeden van buiten dit beletten. Voor een re
gelmaat om met den passer af te meten, is de natuur te rijk, 
te afwisselend. Spreker kan zich dan ook moeilijk voorstel
len , dat Goethe het aldus opgevat heeft willen zien. 

Is de natuur den kunstenaar tot voorbeeld gegeven, zoo staat 
de kunstenaar toch boven de natuur, als het scheppend genie, 
het denkend wezen , dat zijne gedachten in vormen weergeeft, 
en die het cachet van zijn eigen karakter, zijn eigen ik erop 
indrukt. Kunst is derhalve niet, zooals de realisten wel eens 
meenen, de natuur bloot gevolgd; was dit het geval, dan zou 
de photograaf immers de grootste kunstenaar zijn. 

Spreker geeft nu eene uitvoerige beschouwing van de wijze, 
waarop de voornaamste volken het stileeren hebben toegepast, 
hoe verder de plant niet als bloot versieringsmotief wercf ge
bruikt, maar ook hare bijzondere symbolische beteekenis had, 
zooals bij de Egyptenaren het geval was met de lotus en de 
papyrusplant; hoe anderen, zooals de Grieken, Romeinen en 
Arabieren, zoodanige symboliek niet kenden; toch mogen de 
laatsten op het gebied der ornementiek met eere vermeld wor
den, omdat zij met zoo weinig gegevens als het ware wisten 
te woekeren. Een school voor de toekomst hebben zij echter 
niet gevormd. AI kan men ook den spitsboog der Gothiek 
aan hen toeschrijven, hunne kunst ging verloren; hoofdzake
lijk in de kleinkunst hebben de Indische, Perzische, Byzantijn 
sche en Arabische versieringen op elkander ingewerkt. 

De consequente doorvoering van het beginsel der Arabieren 
wordt gevonden bij den Moorschcn stijl in Spanje. Hunne ver-
sieringswijze was, hoe vreemd ook, meetkundig en toch fan
tastisch. Hun fantastische kunstzin wist, trots de meetkunde, 
te triomfeeren. Weinig schijnen zij, voor het gebruik van mo
tieven, aan de natuur ontleend te hebben, uitgenomen het 
dichterlijke en een gloeiend coloriet. Deze beide eigenschap
pen, in schoone harmonie aangewend, verraden duidelijk de 
zonen van het Dosten; prachtiger, rijker opvatting der drie 
hoofdkleuren is door geen enkel volk getoond! 

Spreker komt nu tot den oud Christelijken stijl. Hierbij trad 
de symboliek weder op onder verschillende vormen, die ont
leend werden aan het planten- en dierenleven, dikwerf op 
zeer naïeve wijze voorgesteld. Eerst later kreeg deze stijl door 
dec invloed der Byzantijnsche kunst, een hoogere waarde. 

De vrije toepassing van de weinig gestileerde plantmotieven 
traden hierbij meer op den achtergrond. Diervormen daaren
tegen werden streng en toch fantastisch in Dosterschen geest 
gestileerd. 

Bij den Romaanschen stijl heerscht dezelfde richting; toe
passing van niet-conventioneelc plantvormen wordt hier zoo 
goed als niet gevonden. Hoewel zeer streng van opvatting, 
zal deze stijl toch nimmer de bewondering van degelijke kunst
kenners wegdragen. De symboliek zong hier haar hoogste 

lied. De strengheid der lijnen ging gepaard met eene verhe
vene diepzinnige poëzie. 

De Gothiek daarentegen, ofschoon een consequente door
voering van den Romaanschen st i j l , wat de hoofdvormen be
treft, week, bij ruime toepassing van de natuurstudie, van deze 
echter geheel af; zoo ooit, dan is hier duidelijk het bewijs 
geleverd, hoe deze studie een ruim veld ter kunstbeoefening 
en nieuwe scheppingen aanbood. 

De Renaissance streefde spoedig in fantasie en ruime op
vatting de Romeinsche kunst voorbij. Hier was het wederom 
de natuur, die hare milde gaven schonk in een rijkdom van 
motieven, die grenzeloos scheen, maar toen de Renaissance in 
Italië meer schools begon te worden en bovendien beheerscht 
werd door mannen, die weinig met het ornement op hadden, 
zooals Michel Angelo, werd ook de natuur in dezen meer op 
zij geschoven en, met deze, het begrip van een goede ornementiek. 

De Barokstijl ging zijn machtige staf zwaaien en ofschoon 
hij vooral in Frankrijk veel schoons heeft geleverd, heeft het 
Rococo doen zien wat het gevolg ervan is geweest. Wel werd 
hier de natuur nog toegepast, maar dikwerf weinig gestileerd; 
niet zelden trachtte men de planten, ook in de plastische 
kunst, zóó voor te stellen alsof zij op de plaats zelve waren gegroeid. 
De kunst stond hier niet meer of niet voldoende boven de 
natuur; zij was door mode en karakter van dien tijd geboren 
en, ongelukkig genoeg, zijn wij getuige geweest van het geheele 
verval: de consequentie van de beginselloosheid. 

Langen tijd, zegt spreker, was het alsof de kiem der kunst 
verstikt was. Maar geen nood: zoolang er nog een hart klopt 
in den boezem eens kunstenaars, zoolang ook zal de kunst 
hare gaven tentoonspreiden. 

Ook in onzen tijd nog — het is waar — zien wij een wor
stelen zonder einde, nu eens in deze, dan weer in die richting. 
Dit wankelende in vorm-uiting kan echter geen verwon
dering wekken, als men let op de vele vorm-elementen, die 
den bouwkunstenaar tegenwoordig ten dienste staan. 

Enkelen wisten zich èn door tijdsomstandigheden èn door 
hun genie, een eigen weg te banen, wisten de hinderpalen 
teboven te komen en hebben getoond meer te kunnen leveren 
dan verbrokkeld kopiewerk. Er ligt poëzie, eenheid in hunne 
schepping. Toch kan er van een eigen, zelfstandigen stijl nog 
geen sprake zijn. Bij zooveel goede verschijnselen als heden 
op het gebied van bouwkunst en van kunst in het alge
meen worden waargenomen, bestaan er alle redenen om te 
vertrouwen, dat eenmaal weer een nieuwe Renaissance in al 
haar bloei zal herleven. 

Te zorgen dat de nakomelingen, vóór alles, de goede begin
selen goed aanleeren en begrijpen, ziedaar de eerste roeping 
van het theoretisch onderwijs. 

Spreker eindigt met hieromtrent nog menig nuttigen wenk 
te geven, vooral in betrekking tot de plaatselijke gesteldheid. 

Tal van teekeningen, uit de portefeuille van den heer Mole
naar en allen op het onderwerp toepasselijk, waren tentoon
gesteld. 

De Voorzitter dankt den spreker voor al hetgeen hij nu 
weder ten beste had willen geven. 

Alsnu vroeg de heer J. H . de Vries het woord. Hij achtte 
het zijn plicht de vergadering in te lichten omtrent hetgeen 
de heer G. H. Bauer Jr., te 's-Hage, blijkens No. 3 van het 
weekblad De Opmerker, in dc vergadering der Afdeeling 
's Gravenhage van 14 Januari j . I. had medegedeeld over den 
prijs van zijn versieringsmateriaal, bekend onder den naam van 
Pierre ornée. Door hem waren geleverd zes vakken friesor-
neering van Pierre orne'e voor / 90 of ƒ 9.31 per M \ Door de 
firma Bauer & Zn. was voor dezelfde zes vakken, met sgraffito 
te bewerken, gevraagd / 100, gelijkstaande met nagenoeg 
/ 10.41 per M 1 , plus de kosten voor steigerwerken, materialen 
(grootendeels bestaande uit afval van het bouwwerk) en die van een 
metselaar voor het opbrengen der eerste lagen. Dit was zeer 
in tegenspraak met de bewering van den heer Bauer, dat de 
door dezen berekende prijs ongeveer het gedeelte bedraagt 
van dien van het Pierre ornée, omdat de heer Bauer zijn 
sgraffito dan zou moeten leveren tegen ongeveer ƒ 093 deM*. 

Het deed den Voorzitter genoegen, dat de heer De Vries 
deze gelegenheid voor zijne verdediging had te baat genomen. 

Als kunstlievende leden werden aangenomen de heeren J. 
G. Kramer en O. Brouwer. 

De kunstbeschouwing en leestafel, op Zondag 23 Januari 
gehouden, werden goed bezocht. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 3 Februari 18S7. 

Na eenige mededeelingen van het Bestuur, zegt de Voorzitter 
eene prijsvraag, ter beantwoording door de leden, te zullen 
uitschrijven en wel van den volgenden aard: Voor de in aan
leg zijnde drinkwaterleiding te Zutfen za! voor het hoogreser-
voir gebruikgemaakt worden van den toren, genoemd «de 
droge abt", die uit de I4d" eeuw dagteekent en tot de vesting
werken behoorde. Deze toren zal zooveel mogelijk in zijn vroe-
geren toestand worden hersteld. Nu wenscht hij een ontwerp 

te hebben van een top daarop, met emblematische voorstelling 
van zijn vroegere en toekomstige bestemming. Hij noodigt 
drie leden uit om met hem liet programma te ontwerpen. 

Een kandidaat-lid wordt voorgesteld. 
In behandeling komt de vraag, hoe met hoop op succes ge

teerde muren geverfd kunnen worden. 
Een l id zegt wel geen antwoord op de vraag te kunnen geven, 

wegens gemis aan ondervinding, maar hij herinnert zich inde 
Malcr-Zeitung gelezen te hebben, dat kallkolith, eene grond
verf, daarvoor met goed gevolg is toegepast. Een ander lid 
voegt daaraan toe, dat vóór het gebruik van die verfstof de 
muur eerst goed moet schoongemaakt zijn, hij bevestigt de 
goede uitkomst en stelt zich voor met dit materiaal proeven 
te nemen en den uitslag daarvan in eene volgende vergadering 
mede te deelen. 

De Voorzitter deelt mede, dat de in de vorige Vergadering 
tot bestuurslid herkozen Penningmeester, de heer C. M. Droog
leever Fortuijn, bericht heeft gezonden die benoeming niet 
te kunnen aannemen, ook op grond van zijn toen ontwikkelde 
denkbeelden. Ook de heer A. S. Lantinga heeft voor de be
noeming moeten bedanken, omdat het hem bij dc vervulling 
zijner ambtelijke bezigheden aan tijd ontbreekt, de betrekking 
naarbehooren te kunnen waarnemen. 

Hierna worden tot bestuursleden gekozen de heeren P. J. 
Weeldenburg, niet tegenwoordig, en H. Huinck, die de benoe
ming aanneemt. 

De heer E. A. Braat legt de vroeger toegezegde verzamel-
staten over van elf, in het vorige jaar in het scheikundig 
laboratorium der heeren Schalkwijk en Pcnnink alhier gedane 
onderzoekingen en genomen proeven niet het Portland-cement 
van Josson en Co. Hij wijst op de gunstige uitkomsten daar
van, en zegt op dezelfde wijze te zullen blijven voortgaan. 

Een l id wenscht aan de Vergadering de volgende vragen ter 
behandeling voor te stellen: 

»Is er een ander middel dan scheikundige analyse, om te 
kunnen constateeren, of schelpkalk al of niet met stuifkalk 
is belast?" 

»Wat is beter, schelpkalk of steenkalk te gebruiken in Port-
land-cementspecie ?" 

Na eenige gedachtenwisseling wordt besloten de zaken te 
onderzoeken en in de volgende kleine vergadering te bespreken. 

BINNEN L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GRAVENHAGE . Naar men verneemt, heeft de Minister van 

Financiën aan het plan voor het nieuwe sociëteitsgebouw in 
het Bosch alhier, nadat dit gewijzigd en door de Commissie 
van beoordeeling goedgekeurd was, thans ook zijne goedkeu
ring gehecht. 

A M S T E R D A M . De Parkschouwburg, nog slechts enkele jaren 
geleden met zooveel pompe ingewijd en aan welks bouw en 
inwendige inrichting tonnen gouds ten koste zijn gelegd, is 
wel een sprekend voorbeeld dat het spoedig «verkeeren" kan. 
Gisteravond toch zou hij in het Heerenlogement alhier bij 

opbod worden verkocht. Er openbaarde zich weinig kooplust 
onder het 7otal nieuwsgierigen en belangstellenden, die opge
komen waren. Het was zelfs moeilijk een aannemelijk bod 
te krijgen. Eerst nadat er van de groene tafel een inzet kwam 
van / 100,000, kwam er eenig leven en werd het hoogst gebo
den door den makelaar Rotding, en wel voor den heer Hui-
zinga, / 133,000. Het strijkgeld bedroeg f500. 

Over 8 dagen toeslag bij afslag. (N. v. d. D.) 
NIJMEGEN . Het voornemen bestaat om de alom bekende 

wandelplaats het Valkhof eenige verandering te doen onder
gaan, door aan de oostelijke zijde een toegang tot dit lustoord 
te maken. Volgens het uitgebaakte plan zal er een op- of 
afweg, zooals men het noemen wi l , gemaakt worden, welke 
achter de kapel van Karei de Groote zal beginnen. Daartoe 
zullen echter eenige militaire en andere gebouwen moeten af
gebroken worden, wat eene aanzienlijke uitgaaf van de Ge
meente zou vorderen. 

GOUDA . In de j.1. Dinsdag gehouden zitting van den Ge
meenteraad is besloten, sollicitanten op te roepen voor de 
betrekking van directeur der stedelijke gasfabriek, op eene 
vaste jaarwedde van /1800, met genot van vrije woning bene
vens gaslicht, steenkolen en cokes voor huiselijk gebruik. 
Bovendien zal hem worden toegekend een bedrag van ƒ 2 voor 
elke 1000 kub. meter gas boven de 200,000 s tère, die door de 
Gemeente aan particulieren of particuliere inrichtingen wordt 
verkocht. Tot op het tijdstip, waarop dc directeurswoning kan 
worden betrokken, zal hij eene vergoeding voor huishuur ont
vangen van ƒ400 per jaar. 

V E I L I N G V A N B O U W T E R R E I N . 
In De Opmerker van 22 Januari j.1. werd de uitslag mede

gedeeld van den inzet van zestien pcrceelen geslechte vesting-
gronden te Breda. L . l . Donderdag had de finale veiling plaats 
en de uitslag daarvan was als voigt: 

I n z e t V e i l i n g 
Kavel 1, groot 3 A. 50 c.A. ƒ 250 / 375 

» 2, » 6 » 50 » » 450 » 700 
0 3, » 6 » 85 » » 510 » 510 
» 4, » 7 » 55 1 » 590 » 590 
» 5, 1 4 » 05 » » 310 » 310 
» 6, » 4 » 10 » » 310 » 310 
» 7, » 8 » 05 » » 590 » 590 

9, 
10, 
»'i 
t = , 
'3. 
'4, 
' 5 . 
16, 

3 
3 » 75 
4 » 40 
4 » 70 
4 » 60 
4 » 40 

'5 80 
40 
25 

250 
740 
93° 
940 
840 

1700 
600 

1630 

250 
250 
890 

1020 
940 
840 

1700 
700 

1630 
Tezamen 94 A. 75 c.A. ƒ10,890 ƒ11,605. 

De totale opbrengst is dus vermeerderd met /"715, terwijl 
de gemiddelde opbrengst daardoor tot ƒ 1.22s per centiare is 
gestegen. 

A S S E N D E L K T . Maandag j.1. werd alhier 
bij uitnoodiging aanbesteed het bouwen van 
kerk en toren voor de R. -K . gemeente, 
in Romaanschen stijl ontworpen door den 
bouwmeester A. C. Bleys; de minste in
schrijver was de heer J. van Groenendaal 
te's-Gravenhage, voor ƒ75139.— aan wien 
het werk dadelijk werd gegund. 

B E N O E M I N G E N . 
Tot hoofdopzichter bij de stadsreiniging 

te Amsterdam is, te rekenen met ingang 
van 1 Januari j.1., benoemd de heer N . 
Nieuwenhuis, thans hoofdopzichter-titulair 
aldaar. 

Te rekenen met ingang van 1 Februari 
j.1., is aan den heer J. N . Disselhoen 
eervol ontslag verleend als opzichter 2* 
klasse aan het Gasbureau, Publieke Wer
ken aldaar, en in zijne plaats benoemd de 
heer B. F. Groenewold. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
Gevraagd, tegen 1 Apr i l a. s., aan de 

Ambachtsschool te Groningen, een Direc
teur. Jaarwedde ƒ1500. Sollicitaties franco 
vóór 10 Februari bij J. E. Scholten. (Zie 
advertentie.) 

Gevraagd een opzichter bij de verbou
wing van scholen in de gemeente Smal-
lingerland. Salaris ƒ12. per week Adressen 
aan de Secretarie dier gemeente, vóór of 
op 9 Februari. 

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

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 22"'» Februari 1887, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N°. 454. 
Het maken, leveren en opstellen 

van den bovenbouw eener draai
schijf van 14.50 M. middellijn 
op het station Roosendaal. 

Raming ƒ6280.— 
De besteding geschiedt volgens ij 34 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 3d™ Februari 

1887 ter lezing aan het Centraalbureau by 
de Moreelse Laan en is op franco aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en 
Werken) te bekomen.tegen betaling van ƒ1.—. 

Inlichtingen worden van den 15d<n Febru
ari 1S87 gegeven aan het Centraalbureau, 
door den Ingenieur in algemeene dienst A. 
P. M . KAPÏEIJN. 

Utrecht, den l"'» Februari 1887. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 14 Februari 
1887, des middags te 12 uren, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

Het trekken van 2 en het leveren 
en heien van 3 Dukdalven in 
de Scheepsligplaats ten Oosten 
van de Houthaven. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkern,, 
tegen betaling van ƒ0.15. 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Ingenieur, Raadhuis, kamer 
N°. 10(1, des ochtends van 10—12 uur. 

Hurgemeester e» Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E JOLLE. 

Amsterdam, 3 Februari 1S87. 

Het R. K. PAIÏOCH. KERK BESTUUR van 
ONZE L . VR. ONBEVL. ONTVANGEN, 
Amsterdam, Haarlemmerstraat, zal op 't einde 
dezer maand aanbesteden: 

de voltooiing der Kerk volgens 
de plannen van den Architekt 
P. J. H. CUIJPERS. 

Bestek met teekeningen van af 13 Febru
ari verkrijgbaar bij B. L E N F R 1 N U , Haar
lemmerstraat 111). Amsterdam. 
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M a r m e r m o z a ï e k - t e g e l s 
in navolging der Italiaansche Terrazzo-
vloeren, worden als tegels gefabriceerd en 
geleverd door E. K. OZINGA . Apeldoorn. 

Teekeningen met prijscourant en monster 
worden op aanvraag gezonden. In de voor
naamste plaatsen worden agenten gevraagd. 

DE LINT & C'. 
Oottxeedijk 248, Motter dam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, U U R - FA IJZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY I ™ , LONDON. 
Exploitatie der Mijnen 

F A B R I E K T R A D E 

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

van Val de Travers. 
vA KK . NATUURL. ASPHALT 

VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - l l i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , I t e t o n - K i i n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zinde l i jk , Voch twerend , Ondoordr ingbaar , Geraaswerend, 

A s p h a l t s p e c i a a l t o t w e r i n g v a n v o c h t i g e m u r e n . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren. Bedekkingen enz. gelieve men ziet 

te adres8eeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H . G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Bekroond 1 
Husse l d o r p 1880 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 
Gouden Medaille 

A m s t e r d a m 1883. 
J O H A N N O D O R I C O , F r a n k f o r t a / M . 

F A B R I E K V A N 

M a r m e r m o z a ï e k en Te r r azzo -v loe ren , G l a s m o z a ï e k , 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursalen. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p j f o r i c h t lw:tO. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E E D . E N G E E S , Amsterdam, 

Heei-engr-at'lit, I>ij <l«' Oude Spiegelstraat n". 335. 

lUlCkliü & BLIMNXUII. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K u » 

W A T E R P A S - , 
B O E K N E E T -

en andere 

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

Wegens het verzoek om eervol 
ontslag van den waamemenden 

DIRECTEUR, wordt aan de AMBACHTS
SCHOOL te Groningen, tegen 1 April e.k., 

Een Directeur 
GEVRAAGD, op eene J A A R W E D D E van 
/15O0.0O. HOUWKUNDIGEN, die met 
goed gevolg t e e k e n 0 n d e r w jj s hebben ge
geven , en naar deze betrekking wenschen 
te SOLLICTTEEREN, gelieven hunne STUK
K E N , vóór 10 Februari e.k., franco in te zen
den bjj den heer J . E. SCHOUTEN. 

lie /ting, secretaris: 
P. G. WATERBORG. 

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

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 
ROTTERDAM zijn voornemens op Dinsdag 
den 22 Februarij 1887, des namiddags ten 1 
ure, ten Raadhnixe aldaar aan te besteden: 

Het BOUWEN van eene BE
WAARSCHOOL aan de Luther-
sche Vest met Bovenwoning 
aan de Gedempte Botersloot. 

Bestek, voorwaarden en teekening l ig 
gen op de gewone dagen en uren ter kennis
neming op de Plaatselijke Secretarie en het 

! Stads-Thnmcrhuis te Rotterdam, en zjjn tevens 
voor /1,— verkrijgbaar bjj Wed. P. V A N 
WAESBERGE E N ZOON, Boekdrukkers, 
Houttuin n". 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Dingsdag den 17 t'e-
liruarij ISS7, des voormiddag» ten 11 ure. 

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 ° . S 3 9 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

I L & J . S U Y V E R , 
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 
EEKE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmaiileerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

PIIOTOLITIIOGRAPHIE, PII0T0Z1\Ü)GRAPHÏE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

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

op zjjne inrichting voor Pliatdithagraphle, 
brjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hstozlnro-
graphir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne .«Mèréolype-lnrlrhtlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op f rat co aanvrage gratistoegezonden. 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & O. , te Arnhem. 
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Redacteur-Uitgever F. \V. VAX GENDT TGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertenliifn: 

Bureau van De Opmerker, I>riekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN STRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den lieer 

C. B. POSTHUMUS MBYTES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. BKEM.MER H/N., Reguliersgracht 74, te Amsterdam. 

A.W.W, 
ABONNEMENT f2.2l P c r 3 niaanden of wel zes gulden per jnnr, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlaiidsch-Indie f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

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

AFZONDERLIJKE NUMMERS, 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-corresi>ondent Jon. G. STEMLKS 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 . 

De 877ste gewone vergadering zal worden gehouden 
op Woensdag den 16 Februari, des avonds te 8 uren, 
in het American Hotel alhier. De agenda voor deze 
vergadering luidt: 

a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Bijdrage van den heer M. de Jongh; 
c. Uitreiking der prijzen van de bekroonde ontwerpen. 
Als gewoon lid is aangenomen de heer J. E. v. d. 

Pek, alhier. 
Als bekroonden van de prijsvragen voor een ccn-

traal-telephoonbureau en schilderhuis, hebben de vol
gende heeren zich bekendgemaakt: 

Cent raa l te lephoonbureau. 
ie prijs: motto Saus HOM, de heer Ch. H . Verhulst, 

ingenieur bij de Deli-Maatschappij. 
2e prijs: motto A . et A . , de heer W. H . L . Wes-

terbach, alhier. 
Sch i lde rhu i s . 

Prijs: motto Infanterie, de heer J. P. Boerma. 
De heer R. W. P. de Vries heeft voor de Biblio

theek van het Genootschap welwillend aangeboden eene 
portefeuille met teekeningen en ontwerpen uit het laatst 
der 18e eeuw. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

(A. et A.) H E T P L A F O N D . 
Bij ons te lande wordt, in overigens goed gebouwde 

huizen, het plafond bijna geheel verwaarloosd en zelfs 
bij goed versierde wanden gewoonlijk eenvoudig wit 
gepleisterd. Men is gewoon het minimum van versiering 
aan te brengen. Eenige lijsten met ornementen en een 
middenstuk is alles wat gemaakt wordt. En toch zijn 
er vele redenen aanwezig om het plafond met bijzondere 
zorg te behandelen. 

Evenals de vloer is de zoldering een vlak. Het ont
staan der bedekking wijst ons op een vlak met regel
matige verhoogingen en verdiepingen. Men denkt zich 
in de eerste plaats de balklaag, die, hetzij van hout 
of zooals tegenwoordig van ijzer, eene steenen of hou
ten bedekking van boven of eene betengeling van on
deren te dragen heeft. De tengels, met pleister bedekt, 

vormen het plafond van onze gewone woonhuizen als 
geheel effene vlakte. Als derde soort van bedekking 
is het gewelf ontstaan. 

Denken wij ons nu in de eerste plaats een plafond, 
samengesteld uit balken, die op eenigen afstand van 
elkander liggen en waarover de vloerplanken aangebracht 
zijn. Wij zien dan verhoogingen en verdiepingen, over 
de geheele ruimte afwisselend naast elkander. Dit oor
spronkelijkste er. eenvoudigste van alle systemen werd 
in de middeleeuwen dikwijls rijk versierd door de balken 
van snijwerk te voorzien; in sommige gevallen werden 
de balken nog door op dezelfde manier bewerkte kar-
beels geschoord. 

In modern-Gothische gebouwen is deze bedekking 
veelvuldig toegepast. Wel-is-waar geeft zij een eenigs
zins somberen indruk, vooral wanneer het plafond van 
donker hout samengesteld is, maar daarentegen geven 
de balken, die wij onbedekt kunnen zien liggen, een 
gevoel van zekerheid. In betimmerde vertrekken werkt 
zij mede tot den indruk van behaaglijkheid, die derge
lijke kamers geven. 

Wanneer wij het balkensysteem verder doorvoeren, 
komen we tot de gekruiste ligging, waarin rechthoe
kige of kwadraatvormige verdiepte velden ontstaan, 
die tot het opnemen van gekleurde en verheven ornemen
ten, rozetten, sterren of andere versiering zeer geschikt 
zijn. Dit systeem geeft den grondvorm voor de Griek-
sche caissons, die in de oudheid zoo menigvuldige 
aanwending vonden en evenzoo tot prachtvolle versie
ring aanleiding gaven. Dat het zich echter nog tot 
rijkere decoratie leent, leert vooral de Renaissance, die 
velden van verschillenden vorm en grootte vormde. 
Deze bleven met de balken óf ongeschilderd, zoodat 
slechts de binten geprofileerd werden en op de kruis
punten knoppen of rozetten verkregen, óf zij werden 
uiterst sierlijk in kleuren behandeld. 

Beschouwen wij nu de verschillende soorten van ge
welven: het troggewelf, de koepel, het kruisgewelf, 
in het bijzonder ook het spiegelgewelf, dat in het midden 
een vlak gedeelte draagt. De middeleeuwsche kunste
naars, zoowel als die der Renaissance, hebben aan de 
decoratie daarvan hunne beste krachten besteed. Het 
gaat niet aan de plafondbeschildering, hoeveel misstand 
zij ook soms medebrengt, hoezeer zij ook soms tegen 
het gezond verstand schijnt in te druisen, te verwer-
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pen. Wij moeten ons op het standpunt der kunstenaars 
zeiven stellen en iets over het hoofd zien om aan de 
noodwendig ontstane misstanden tegemoet te komen. 

Het is waar, dat de beschilderde plafonds niet ge
makkelijk te zien zijn. Om de juiste houding aan te 
nemen moet de beschouwer het hoofd in den nek leg
gen , opdat het gezicht horizontaal zij. Hij moet niet 
alleen deze lastige houding aannemen maar moet in 
de zaal rondgaan, om voor elk beeld het juiste stand
punt te vinden, en heeft hij dit gevonden, dan ziet 
hij al het overige, waarvan hij den blik niet kan af
wenden , in valsche en verschoven perspectief. 

Dit alles beteekent weinig, wanneer de beschilde
ring , zooals zij volgens het strenge beginsel zijn moet, 
alleen als decoratie gedacht is. Doch zelfs de beste 
kunstenaars hebben de decoratie en het vrijstaande 
beeld zoeken te vereenigen en verlangen de beschouwing 
van alles afzonderlijk; dit is de fout. Hoewel een 
Michel-Angelo of Raphael ons ruimschoots voor onze 
moeite beloonen, ook hier zijn er grenzen van het 
geoorloofde , die niet te overschrijden zijn, zelfs voor 
kunstenaars als zij. 

Bij koepels is de vraag meestal spoedig beslist; daar 
is voor alle figuren de plaats als aangewezen, terwijl 
de verdeeling in vakken aan de vrije artistieke opvat
ting overgelaten blijft. 

Evenzoo is het bij het kruisgewelf en ook in het 
troggewelf is de plaatsing der beelden onvoorwaardelijk 
aangegeven; zij kunnen noch scheef noch in de lengteas 
gesteld worden, elke figuur moet met de voeten op 
het muurvlak aangebracht worden. De eigenlijke 
moeilijkheid begint eerst daar, waar het plafond ge • 
deeltelijk of ook geheel vlak is en waar de plaatsing 
van een of meer beelden geheel aan den smaak van den 
kunstenaar overgelaten is, en het licht, benevens de 
plaats van den aanschouwer, door hem in aanmerking 
genomen moet worden. 

Nemen wij in de eerste plaats aan, dat de kunstenaar 
zich voor de decoratie tot een enkel tafereel bepaald 
heeft. Wij beschouwen dit als de ongelukkigste oplos
sing , want wij zien dan eigenlijk slechts eene schilderij 
en volstrekt niet meer eene decoratie. Toch is deze 
oplossing dikwijls beproefd geworden. Het is daarbij 
onverschillig of de schilderij het geheele veld inneemt 
of dat een gedeelte overblijft en met ornement gevuld 
is. Wij zien dan echter slechts een op den ezel ge
schilderd stuk, dat in plaats van tegen den wand, te
gen het plafond geplaatst is. Welke richting zullen 
nu de figuren hebben, met de hoofden naar de ven
sters of naar den tegenovergelegen wand? 

Is de stand des toeschouwers aangegeven, zooals 
in een concertzaal, waar het publiek steeds naar het 
orkest gekeerd is, dan moet de stand van de beelden 
zich ongetwijfeld naar den toeschouwer richten. Ieder 
beeld moet, wanneer men het hoofd opheft, vóór ons 
staan. Evenzoo is het in een kerk, waar, althans in 
het hoofdschip, bij vlakke bedekking de beelden met 
het hoofd naar het altaar gekeerd, aangebracht moe
ten worden. 

Wanneer echter de aanschouwer vrij kan rondloo-
pen, wordt de zaak geheel anders. Dan beslist vóór 
alles het licht en alsdan is het 't gunstigst, dat het 
beeld , wanneer de beschouwer met den rug tegen de 
vensterzijde gekeerd is, recht voor hem staat. De 
figuren moeten daarbij met het hoofd tegen de vensters 
en met het voeteneinde alzoo tegen den overliggenden 
wand gekeerd zijn. 

In het eene zoowel als in het andere geval zijn echter 
de gebreken slechts getemperd, niet weggenomen. 
Buiten het aangenomen standpunt hebben wij steeds 
een scheef en verkeerd gezicht, of wij worden door 

het licht verblind, en genieten niet de schoone wer
king van een versiering. 

Diezelfde voorschriften gelden voor den spiegel van 
het spiegelgewelf. De groote meesters — en van deze 
zijn juist de schoonste plafonds nog bewaard — heb
ben het schild van den spiegel altijd zoo gesteld, dat 
het voor den aanschouwer, die met den rug naar het 
venster staat, opgericht is. Zoo is het met Guido Re-
nis' beroemde Aurora in het paleis Raspigliosi te Rome, 
zoo met het voornaamste stuk uit Raphael's cyclus uit 
het leven van Psyche in de Farnesina. In het laatste 
geval zijn de moeilijkheden buitengewoon vermeerderd, 
doordat de overige decoratie zoo uitstekend fraai is. 
En niettegenstaande dat komt Raphael's werk goed 

I uit, hoe schoon het geheele plafond ook zij. 
Bovendien biedt het spiegelgewelf in decoratief opzicht 

een groot voordeel, daar het verschillende velden en 
vlakken bevat en daardoor den kunstenaar dwingt, in 
zekere mate althans decoratief door te gaan. Wanneer 
hij ook al één hoofdtafereel maakt, hij is toch genood
zaakt de andere tafereelen en ornementen daarmede in 
harmonie te brengen, zoodat de gemeenschappelijke 
werking altijd eene decoratieve moet zijn. Anders is 
het, wanneer hij een vlak of bijna vlak veld heeft, het
zij , dat het den tongewelfvorm nabijkomt of dat zijne 
vlakken bij de muren in een welflijn overgaan. Om 
hier de perspectievische of decoratieve moeilijkheden te 
ontgaan, hebben de kunstenaars in het algemeen twee 
manieren beproefd: zij hebben óf de geheele vlakte in 
een menigte vakken verdeeld óf eene enkele voorstel
ling gekozen ; deze zijn echter zoo geteekend, alsof zich 
boven in werkelijkheid de open ruimte bevond. 

Beschouwen wij eerst de eerste wijze, die met de 
kunstvol verdeelde en gerangschikte balkzoldering veel 
overeenkomst heeft. Het doel, dat de kunstenaars voor 
oogen hadden, is, om de beelden zelf geen richting te 
geven en daardoor al het scheeve en verkeerde te 
ontgaan. Bij vele beelden in verschillenden stand 
zal de beschouwer, op welk punt hij zich ook plaatst, 
ten minste het eene of andere goed zien en van het 
overige slechts een algemeenen indruk verkrijgen, die 
door koppelend, scheidend en omlijstend ornement, 
en vooral ook door rijke vergulding, nog verhoogd 
zal worden. 

Hiermede is niet gezegd, dat door de vrijheid van 
richting der beelden, de plaatsing geheel naar willekeur 
kan geschieden. Wanneer de beelden zich groepeeren, 
moet er een aantrekkingspunt zijn , en dat is het midden 
van het geheele veld. De figuren moeten daarom, zoo 
niet straalsgewijs, dan toch van de vier zijden naar 
het midden gericht zijn. Bevat het midden een bijzonder 
domineerend hoofdvak, dan gelden hiervoor de boven
genoemde regels, volgens welke het zich óf naar het 
licht en naar de vensters richt óf zich naar de plaats 
van het publiek regelt. Hoe meer zich de schikking 
der schilderwerken van deze grondregels verwijdert, 
hoe meer misstanden en fouten zij zal vertoonen. 

De tweede manier: de moeilijkheden daardoor te 
ontgaan, dat het plafond door middel van een bovenal 
kunstig perspectief schijnbaar geheel opgeheven wordt, 
is die van den baroktijd. De leidende gedachte is de zaal 
in zekeren zin als open hal te denken, waarover men in 
plaats der bedekking het voorgestelde tafereel in de open 
lucht voor zich ziet, hetzij dat het op wolken of in den 
hemel zweeft of dat figuren en architectuur (de geschil
derde namelijk) op de wandlijsten schijnen te staan. Ge
deeltelijk heeft Michel Angelo met het plafond in de 
Sixtijnsche kapel iets dergelijks voor oogen gehad, want 
de geschilderde architectuur schijnt een voortzetting der 
wandversiering; de vrijstaande figuren maken den indruk, 
alsof zij levend daarboven zaten; het is echter altijd een 
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plafond en niet een open luchtruim, zooals de perspectief
schilders der I 7 l e en i 8 l l e eeuw dat maakten. Zij bouwden 
met hun penseel boven de ver vooruitspringende kroon
lijst der vier muren een geheele wereld van tempels 
en kunstrijke gebouwen, die rondom voor het verbaasde 
oog in hunne natuurlijke hoogte schenen op te stijgen. 
Ja, zij lieten deze gebouwen soms onder op de wand-
vlakken zelf beginnen en schilderden trappen daarbij, 
waarop personen op en nederliepen, als of zij naar den 
toeschouwer kwamen of zich van hem verwijderden, 
zoodat deze geloofde zelf die treden te kunnen gebrui
ken en in de tempels te kunnen gaan. Boven opende 
zich dan de wijde hemel; op wolken zag men tronend, 
zwevend, wandelend de geheele bevolking van den 
Olympus of ook in onbereikbare oneindige hoogte den 
Christelijken hemel: God, Christus, Maria en de ontel
bare legerscharen van heiligen. 

Zoo werden paleiszalen, zoo ook kerkplafonds ver
sierd. Pater Andreas Pozzo was het, die deze schil
derkunst der volmaking nabijbracht; deze manier van 
decoreeren geeft echter aanleiding tot bezwaren. 

In de eerste plaats brengt het den schilder onver
mijdelijk tot misstanden in de teekening. Eene figuur, 
die boven ons hoofd zweven of staan moet, moeten wij 
eigenlijk juist onder het voetpunt aanzien, dus in zulk 
eene verkorting, dat de omvang van het lijf de buiten
lijn aangeeft en de kop onzichtbaar is. Dat zoekt de schil
der nu in elk geval te vermijden en dat kan hij ook 
meestal. Hij kan echter verkortingen niet altijd ont
gaan. Doch, en dit is het ergste, het geheele systeem 
van schilderen moet voor de beschouwing op één punt 
berekend zijn. Staat men op dit punt, dan vindt men 
alles volmaakt in orde en mag men zich verbaasd af
vragen, waar de werkelijkheid ophoudt en de misleiding 
begint. Verlaat men echter dit punt, dan begint aan
stonds de chaos zich te vertoonen; de figuren geven 
de afschuwelijkste misteekeningen, alle lijnen beginnen 
te dansen, de architectuur hangt scheef en altijd sche
ver en dreigt den beschouwer onder zijne puinhoopen 
te begraven. In dezen onverdraaglijken toestand be
vindt zich ieder, die niet het geluk heeft toevallig in 
het middelpunt te staan en één kan telkens maar de 
gelukkige zijn ('). 

Andere kunstenaars van die periode hebben beide 
methoden willen vereenigen, door het plafond gedeelte
lijk ornementaal te willen houden, maar het midden 
als een omlijste schilderij te behandelen. Evenals de 
perspectiefschilders deden zij dit met het doel, om een 
schijnbare werkelijkheid te verkrijgen. Meestal namen 
zij allerlei mythologische tafereelen met op wolken 
zwevende figuren tot onderwerp, en gingen daarin zelfs 
nog verder dan de perspectiefschilders. Zij namen 
namelijk de plastiek te hulp , maakten wolken en men-
schelijke vormen van natuurlijk geschilderd pleisterwerk 
en lieten die over de vergulde lijst, die hier kunst en werke
lijkheid scheidt, in de ruimte van de kamer neerhangen. 

(-) We kunnen hier een voorbeeld van ondoordachte vrijheid in de 
decoratiekunst uit ons land aanhalen, door te wijzen op het plafond van 
de eetzaal in het voormalige Prinsenhof te Delft, het verblijf van Prins 
Willem 1, dat nu gerestaureerd wordt. 

De zoldering van die zaal bestaat uit zware binten (25 bij 40 c.M.), 
die op onderling gelijke afstanden gelegd zijn en waartusschen eene 
vlakke beschieting aangebracht is. Deze werd in 168S door Leonard 
Bramer beschilderd en geeft eene voorstelling van de hemelvaart van 
Christus te aanschouwen. 

Het eigenaardige van deze decoratie is hierin gelegen, dat op sommige 
plaatsen, waar de ruimte tusschen twee binten niet groot genoeg was 
om eene figuur te schilderen, deze in twee of zelfs in drie vakken 
voorkomt en wel zoodanig dat b.v. een gedeelte van een voet in het 
eene veld staat, terwijl het daarhij behoorende ondereind aan de andere 
zijde van het bint op het volgende vak te vinden is. Vooral met de 
bovengedeelten der nguren komt dat hier en daar allervreemdst uit; 
zoo zijn er onthoofde engelen en alleenstaande engelenhoofden op som* 
mige plaatsen te zien en er behoort een groote dosis goede wil bij 
om er eene compleete schilderij uit te vinden. Het-maakt veeleer den 
indruk van een aan suoken gesneden doek, waarmede de plafondvakken 
gevuld zijn. 

Hier is de plastiek klaarblijkelijk slechts gebruikt 
om den schijn der werkelijkheid te vermeerderen. Iets 
anders is het, wanneer zij alleen decoratief versierend 
optreedt. In zulke gevallen mag zij ook aan het pla
fond binnen zekere grenzen toegelaten worden. Zekere 
stijlen, die der iyA' en iSA" eeuwen, eischen hunne 
toepassing voor rijkere versiering. Wanneer zij levens-
groote of zelfs grootere figuren tot dragers en steun-
sels van geschilderde vakken maken, kan men dit 
nog goedkeuren. Wanneer de figuren echter de 
leden ver naar voren in de open ruimte uitsteken, 
werken zij hinderlijk. Nog erger is het, wanneer zij 
zoodanig aan het plafond zweven, dat zij met armen en 
beenen of zelfs met het halve lichaam naar beneden 
hangen. Wij hebben de innige overtuiging dat zij, 
vroeg of laat, moeten vallen en wanneer dit critiek 
oogenblik daar is, weten we niet. Hetzelfde geldt voor 
ornementen. Hieruit volgt, dat plastiek aan het plafond 
slechts weinig relief mag krijgen. 

In het meest vlakke relief kan het beeldhouwwerk 
nog een hooge mate van schoonheid verkrijgen; zij 
zal echter aan het plafond van een kamer of een zaal 
in de meeste gevallen van te zwakke decoratieve wer
king zijn. Het relief zal dan door goud of kleur moe
ten worden ondersteund, niet echter zooals men het 
tegenwoordig doet, door er diepe schaduwen langs te 
brengen, maar door ornement of grond, of beide gelijk, 
te beschilderen. Hoe hierdoor eene decoratie van de 
grootste bekoorlijkheid verkregen kan worden, bewijzen 
Raphael's arabesken in de loggia's, waar geschilderde 
en plastische ornementen verbonden zijn of Giulio 
Romana's stucornementen aan het gewelfde plafond 
van de groote hal in de villa Madama bij Rome. 

Dit zou eene versiering zijn, die wij ook in onze 
eigenlijke moderne woning gebruiken kunnen. Wat 
wij totdusverre als plafonddecoratie geschilderd en be
oordeeld hebben, betrof ruimten, die meerprachtzalen 
of publieke vergaderzalen waren dan wel woonkamers. 
Bij deze beperkt het zich in den regel tot het beschil
deren van een vlakke met pleister bedekte ruimte, die 
ons een onafgebroken veld vertoont. Men kan een 
dergelijk plafond op verschillende gronden afkeuren; 
het wordt ons echter zoo gegeven. Wij moeten het 
er mee doen en het op de beste manier in harmonie 
zien te brengen met het overige. 

Reeds de onsoliditeit der plafonds verbiedt een eenigs
zins uitgebreide plastiekversiering, en wijst ons op de 
polychromie, die wij ook op enkele relief-ornemen-
ten, zooals b.v. eene ster in het midden, kunnen toe
passen. 

Het doel, waarheen wij bij de polychromie-versiering 
streven, kan niet de schoonheid van het alleenstaand 
figuur of beeld zijn, maar is de algemeene harmonische 
indruk van het geheele plafond. 

Wij hebben in de kamer geen vast standpunt, wij 
willen ons zooveel mogelijk op elke plaats behaaglijk 
gevoelen, waartoe dan ook behoort dat wij niet door 
zonden der esthetiek gestoord moeten worden. Daar
om moeten wij ook overal in het vertrek een ongeveer 
gelijken harmonischen indruk verkrijgen. 

Óm dit te verkrijgen, moeten wij de ornementatie, 
tot op een zekere grens althans, over het geheele pla
fond uitstrekken. Gewoonlijk beschilderen wij slechts 
het midden en de omlijsting; de geheele grond ech
ter wordt in den regel licht getint en heeft dan het 
grootste oppervlak. Beter echter is het een licht en 
regelmatig ornement, uit sierlijke sterretjes of iets der
gelijks bestaande, over de fond te leggen. Dit is nood
zakelijk , opdat tusschen de omlijsting en de rozet in 
het midden eene verbinding verkregen worde; zonder 
dat blijft het plafond gebroken. 
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Eene andere fout, waarop wij opmerkzaam moeten 
maken, is deze dat men gewoonlijk tusschen wand en 
plafondrand geen verbinding maakt, maar de lichte 
grond van het plafond onmiddellijk tegen den muur 
laat loopen. De werking is hard cn onaangenaam. In 
elk geval moet de scheiding door de kleur zichtbaar 
gemaakt worden; wanneer hier gebruikgemaakt wordt 
van kleuren van ongeveer gelijke kracht, dan is die 
overgang aangenamer voor het oog en het doet tevens 
de kamer hooger schijnen. 

Buitendien moeten wij ons voor zwaarte en gedrukt
heid in dc tint en teekening hoeden, want het plafond, 
hoe rijk ook, mag niet drukkend zijn maar moet altijd 
licht schijnen. Ook moet het plafond, behalve een rand, 
een versiering in het midden hebben, welke reeds door 
het gebruik van lichtkronen noodzakelijk is. In de an
tieke wereld bestond dit gebruik niet en daarom zien 
wij weinig nadruk in het midden gelegd. Op de Pom-
pejaansche plafonds, waarvan echter slechts een paar, 
tot volledige kennisneming nauwelijks voldoende voor
beelden voorhanden zijn, was de geheele vlakte door 
breede roode lijnen in vakken verdeeld en daartusschen 
klein ornement van vogels en guirlandes gestrooid. 
Bij zulk een plafond behoort echter ook de bekoorlijke 
wandversiering, die men te Pompeji bezigde, doch 
die wij slechts zelden gebruiken kunnen. Wij doen 
dus in de meeste gevallen beter, ons aan het systeem 
van centraal-ornement en rand te houden. 

Hoe wij echter speciaal bij de compositie daarvan 
moeten te werk gaan, in welke tinten, in welke stem
ming wij het houden moeten, daarvoor gelden gedeel
telijk de algemeene wetten der decoratie, en gedeelte
lijk hangt liet van het doel van den bewoner en de 
bestemming van het lokaal af. De kunstenaarsfantasie 
heeft hier een ruim veld. Uit zij zich in bevallige , 
ranke arabeskenvormen, mengt zij er frissche bloemen 
doorheen, eenigszins in den geest der Indische rand
versieringen , dan zullen wij de scheppingen van de 
schilders welkom heeten, en zullen hen ook niet be
rispen wanneer zij in de ranken en bloemen kinder
figuurtjes , g e n i e ë n , amouretten, elfen of ook vogels 
en andere dieren dooreenvlechten. 

Willen zij buitendien ook kleine tafereeltjes in sier
lijke lijsten midden in de arabesken aanbrengen, dan 
willen wij die als deelen van het geheel laten gelden, 
maar dan ondergeschikt blijvende aan de harmonie. 

Op deze harmonie komen wij altijd weer terug. Zij 
is liet, die vloer, wanden en plafond, die men wel af
zonderlijk bespreken maar niet zonder voorafberaamd 
plan met elkander in aanraking kan brengen, weder 
tot een gemeenschappelijk effect vereenigt. Zij dwingt 
ons ook aan de andere bestanddeelen van het ver
trek te denken, aan schoorsteen, deuren, zelfs aan 
de beglazing, die men maar al te dikwijls over het hoofd 
ziet. De witgeschilderde deuren hebben wij uit den 
laatsten rococotijd overgenomen en zij hebben bij blee-
ke kleurlooze wanden ook recht van bestaan, wanneer 
men althans wil hebben dat zij het karakter van hout 
geheel verloochenen. Tegenwoordig echter bij de krach
tiger kleuren der tapijten en wanddecoratie zijn zij 
tusschen het geheel van een harde en voor elke diepere 
kleuren-harmonie van vernietigende werking. 

Het middel om ook hier de harmonie te herstellen, 
om de deuren met den wand in overeenstemming te 
brengen, is eenvoudig. Men moet het hout zijne houtkleur 
laten. Dan is het niet moeilijk hardheid en misstand te 
voorkomen, want de bruine houtkleur voegt zich in bijna 
elke kleurdecoratie. Men heeft slechts daarop acht te 
geven, dat de tint niet te donker of te licht genomen worde 
en men op de deur zelf, bij gebruik van verschillend 
gekleurde houtsoorten of bij verschillende kleur, het 

licht en donker niet te sterk maakt en niet te ver
schillend bij elkaar brengt. 

Hetzelfde is met den schoorsteen het geval. Onze 
schoorsteenmantels hebben in den regel slechte vormen. 
Ook hier kon men met succes tot de oude vormen 
terugkeeren wat reeds gedeeltelijk beproefd is. Het 
lastigste is de kleur, bijna altijd niets dan grijs, wit 
en zwart, kleuren, die meestal niet in de bedoelde 
harmonie passen. 

De bruine marmerkleuren, die wel eens voorkomen, 
zijn meestal niet schoon van toon, en de groene soorten 
zijn niet altijd te gebruiken, daar groen zich het slechtst 
met andere kleuren laat combineeren. 

Wat voor de deuren geldt is ook voor de houten 
vensteromlijsting van kracht. Binten moeten de kleur 
en het karakter van hout verkrijgen. W i l men streng 
voortgaan, dan moet men ook de ruiten gekleurd ma
ken en de oude glasschildering op een gepaste manier 
trachten te imiteeren. 

Ik noem als voorbeelden, niet de kleurrijke glazen 
der middeleeuwen, maar de Italiaansche van de vijf
tiende eeuw, waarvan nog voorbeelden, zooals in de 
Certisa van Pavia, bestaan. Het venster bestaat daar 
uit een lichtgekleurde omlijsting en in het midden een 
wapen of anders een ornement, terwijl de grond wit, 
onversierd glas mag blijven. Men heeft dan een over
gang van den donkeren wand tot de lichtopening , de 
kleurenharmonie wordt niet verbroken en het uitzicht 
niet belemmerd. 

M . D E J O N G H . 

D E E L E C T R I S C H E S T R A A T V E R L I C H T I N G 
T E N I J M E G E N . 

Reeds sedert eenige weken verheugt Nijmegen zich 
in het bezit van tien electrische lampen, op verschil
lende punten om de stad, ter verlichting van pleinen 
en parken geplaatst. De stad is daardoor weder een 
aantrekkingspunt rijker geworden. 

Het loont de moeite eens na te gaan hoe Nijmegen 
ertoe kwam reeds nu een electrische straatverlichting 
in te voeren; daardoor zal het duidelijk worden, waarom 
de lampen zoover uit elkaar geplaatst zijn. 

De verlichting van den vóór eenige jaren aangeleg-
den strekdam in de rivier, waarvan steeds een druk 
gebruik wordt gemaakt als los- en laadplaats, was reeds 
van den beginne af onvoldoende. Door de gestadige 
verzakking van den pas aangeplempten zandgrond en 
het meermalen inundeeren daarvan bij hoog rivierwa
ter , was een aanleg van gasbuizen niet aan te raden 
en daarom gebruikte men voortdurend petroleumlam
pen op palen, die gemakkelijk weggenomen kunnen 
worden. 

Het drukke personenverkeer met de 's avonds aan
komende booten deed naar meer licht verlangen en 
vandaar, dat de Commissie voor de gasfabriek in 1885 
het besluit nam aldaar vier electrische lampen te plaat
sen , die het geheele terrein, dat bij middelbaren ri
vierstand als aanlegplaats gebruikt wordt, verlichten 
konden. 

A l dadelijk werd opgemerkt, dat het bij het maken 
der nieuwe inrichting wenschelijk was op mogelijke 
uitbreiding te rekenen en een voorstel om de machi
nes te doen inrichten voor tien lampen vond algemeen 
bijval. E r bestond wel geen plan onmiddellijk 10 lampen 
te plaatsen, maar toch werd het getal vier met twee ver
meerderd , één in 't Valkhof en één in 't Kelfkens-
bosch. Daardoor was de lengte van den benoodigden 
kabel reeds zoo lang, dat deze bijna voldoende was 
om langs de singels een cirkel om de stad te trekken. 
Hiertoe werd dan ook besloten en de ontbrekende 
kabel bijgekocht. Men was dan in de gelegenheid 
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later nog meer punten gemakkelijk te verlichten. De 
levering van een en ander werd opgedragen aan de 
firma Willem Smit en Co. te Slikkerveer. 

Toen de proeven met de machines en lampen ge
nomen werden, moesten de laatsten alle tien branden 
om over de kracht en werking der machine en dynamo 
voldoende te kunnen oordeelen. De overblijvende 
vier werden toen tijdelijk geplaatst bij 't spoorwegstation, 
op het Keizer-Karelsplein en in de Huner- en Kronen
burgerparken , en ofschoon de lantarenstandaards slechts 
gewone houten hulppalen zijn, gelooft men toch alge
meen , dat de lampen wel zullen blijven waar ze staan. 

Een van de redenen, waarom men hier zoo gemak
kelijk ertoe overging met deze verlichting eene proef 
te nemen, is misschien wel geweest, dat het machine-
gebouw der waterleiding aan de ceintuurbaan grenst 
en daardoor als het ware aangewezen was voor de 
standplaats der machines. Het personeel dier inrich
ting is nu met de regeling der electrische werktuigen 
belast en dezelfde stoomketels leveren aan beide in
richtingen het benoodigde. Hierdoor wordt een be
langrijk voordeel op dc exploitatiekosten behaald. 

De machine maakt per minuut 295 en de dynamo 
800 omwentelingen. Hiermede wordt een electrische 
kracht opgewekt van 600 volts, waarvan 50 voor elke 
lamp, 50 voor den kabel en 50 als zekerheid dienen, 
en een stroom van niet meer dan 20 ampères . 

De leverancier-fabrikant richtte de dynamo en lam
pen naar eigen systeem in; eerstgenoemde heeft veel 
overeenkomst met het Siemens-systeem. 

De kabel bestaat uit twaalf koperdraden, in een 
bosje bijeen gebonden door een omwinding van India-
rubber en besloten in een looden buis, die bovendien 
nog is omgeven door geteerde hennep. 

Het licht der lampen (booglampen) moet een kracht 
hebben van 2000 .standaardkaarsen, onder een hoek 
van 45 graden zonder ballon gemeten. De lampen 
hangen ongeveer 7 meter boven den grond en zijn 
voorzien van ballons van 50 centimeter middellijn, met 
metalen netwerk omgeven. 

De vier palen aan de Waalkade zijn tuimelpalen en 
zoo ingericht, dat de lamp, die boven op den paal in 
den beugel bevestigd is, bij het tuimelen steeds lood
recht blijft hangen en tot aan den grond kan zakken, 
teneinde den werkman gelegenheid te geven nieuwe 
koolspitsen in te zetten. 

De palen kunnen ook gemakkelijk geheel wegge
nomen worden , wat bij ijsgang noodig is, en alsdan 
bestaat er tevens gelegenheid de kabel-uiteinden door 
middel van het verstellen der stroomwisselaars opnieuw 
te verbinden ten behoeve van de overige lampen. 

In den zomer van liet vorig jaar werd de geheele 
inrichting, die ongeveer TO.ooo gulden kost, opgesteld 
en beproefd. De voorwaarde , waaraan de verlichting 
behalve aan de opgegeven sterkte, moet voldoen, is, 
dat de tien lampen gedurende vier achtereenvolgende 
weken zonder stoornis gelijktijdig zoo constant en goed 
zullen branden als door een buitenlandschc firma ergens 
geleverd werd. Na deze proef moet de leverancier 
nog gedurende 18 maanden voor de goede werking 
der toestellen instaan. 

De lampen zonder palen en stroomafsluiters kosten 
ƒ 1 5 5 per stuk en de kabel ƒ 1 . 2 5 per meter. 

In het eerst brandden de lampen niet geheel ge
regeld , waarom de inrichting ervan gewijzigd werd; 
veel is daaraan reeds verbeterd , zoodat men thans over 
het algemeen tevreden is. 

Behalve het werkloon voor het schoonmaken en in 
orde houden der lampen, waarvoor dagelijks 3 man 
elk 3 uren werkzaam zijn, komen nog de volgende 
onkosten op de exploitatierekening. 

De stoomketels verbruiken voor het in beweging 
brengen der electrisch-lichtmachinc 60 K . G . steenkolen 

I per uur, terwijl dagelijks 1 liter olie en bovendien eene 
! kleine hoeveelheid vet voor het smeren der machine 
I benoodigd is. Elke lamp verbrandt dagelijks ongeveer 

O.50 M ' koolspits, die ƒ 0 . 7 5 P c r nieter kost. 
De lampen branden van een uur na zonsondergang 

tot elf uur 's avonds. 

DE OVERKAPPING VAN HET CENTRAAL-STATION. 
In de vergadering, Dinsdag j.1. door het Koninklijk Instituut 

van Ingenieurs gehouden, hield de heer Nierstrasz, chei van 
»Weg cn Werken" en «Mouvement" bij de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij, een hoogst belangrijke voordracht over 
stationinrichtingen en overkappingen. 

Na bespreking van het toekomstige station te 's-Gravenhage, 
werden de kosten van verschillende in Nederland gemaakte 
bekappingen met elkander vergeleken, en volgde de bespreking 
van de nog steeds in de lucht hangende beslissing omtrent 
de voltooiing van de overkapping van het station te Amsterdam, 
en in verband hiermede de ingebruikstelling van het sinds 
lang voltooide hoofdgebouw. Dank zij de welwillendheid van 
den eerstaanwezenden ingenieur Leijds, die de resultaten der 
boringen op het stationseiland, en der waarnemingen omtrent 
de zettingen der steunpunten, ter beschikking van den heer 
Nierstrasz stelde, was spreker in de gelegenheid eene aan
schouwelijke voorstelling te geven van de geaardheid der ver
schillende grondlagen. 

Uit eene aandachtige beschouwing bleek, dat tusschen het 
zand van de ophooging en den vasteren grondslag, waarop te 
Amsterdam gewoonlijk wordt gefundeerd, een laag slappe klei 
is opgesloten , die neiging heeft langs de naar het IJ afhel
lende vastere grondlaag af te glijden. Vermoedelijk heeft 
dergelijke afschuiving door de beweging der treinen plaatsge
vonden en zijn hierdoor de ondereinden der palen naar buiten 
en de boveneinden, die tegen de zwaardere zandaanvulling 
tegenstand ondervonden, naar binnen gezet. 

Andere sprekers waren van meening, dat de zakking en 
verschuiving meer aan te geringen weerstand van den grond 
tegen het zakken van de palen moet worden toegeschreven. 
Allen waren het echter eens, dat de zakking een gevolg was, 
hoe dan ook, van de bovenvermelde slappe kleilaag, maar te
vens dat die verzakkingen niet het minste nadeel voor de ex
ploitatie opleveren. Uit de praphische voorstelling der verzet
tingen bleek, dat de grootste verschuivingen juist in het mid
den van het gebouw bij de onbelaste steunpunten hadden plaats 
gehad. De grootste zijdelingsche uitwijking bedroeg ruim 10 
centimeter en verminderde tot enkele milimeters naar de uitein
den. De grootste zakking bedroeg 26 centimeter in het mid
den en verminderde tot 12 en 5 centimeter bij de uiteinden. 

De heer Nierstrasz wees erop, dat eene overkapping in de 
eerste plaats bestemd is om reizigers droog van en naar de 
treinen te brengen en dat er naar gezocht moest worden dit 
doel zoo spoedig en zoo goedkoop mogelijk te bereiken. Bij 
het aangeven der middelen om daartoe te geraken, onder
scheidde spreker drie gevallen. 

Het eerste en eenvoudigste middel was de ontworpen en 
gereed liggende kap dadelijk op te stellen en daarbij sleden 
aan te brengen, waardoor eene horizontale verplaatsing kon 
plaats vinden en tegelijk vijzels, om het omhoog brengen 
mogelijk te maken. De kosten werden op f 150.000 geraamd, 
maar dit middel kan niet onvoorwaardelijk aanbevolen worden. 

Het tweede en ongetwijfeld kostbare middel, waarvan de 
uitslag nog twijfelachtig zou zijn, bestond in het maken van 
eene pneumatische of andere diepe fundeering tot ongeveer 
30 meter onder A P. waarmede, het opstellen daaronder begre
pen, eene uitgave van f 600.000 zou gemoeid zijn. 

Het derde middel, dat spreker ten zeerste aanried, was de 
opgestelde kap af te breken, haar voor de overdekkingen te 
Nijmegen en 's-Hertogenbosch te bestemmen en te vervangen 
door eene lichte overkapping met twee overspanningen, liefst 
samengesteld uit gegolfd gegalvaniseerd plaatijzer. Deze over
kapping kon gesteld worden op betrekkelijk lichte penanten, 
rustende op een roosterwerk met korte palen, die niet dieper 
dan de bovenzandlaag reiken; deze fundeering zal waarschijn
lijk zakken, maar onafhankelijk blijven van de verzakking der 
slappe tusschenlaag. Hierbij werd door spreker gewezen op 
het feit, dat het rasterwerk, aan de Yzijde op de zandlaag 
staande, volgens de waarnemingen van den eerstaanwezend 
ingenieur Leyds geene verschuiving vertoont; ook zouden voor 
eventueele zakking reeds dadelijk inrichtingen kunnen wor
den aangebracht. De kosten van dit derde middel worden op 
/ 300.000 begroot. 

Het ontbrak niet aan protesten tegen het denkbeeld de schoone 
kap naar het zuiden te doen verhuizen; vele ingenieurs wilden 
afwachten of de zettingen tot staan zouden komen, en deze 
bespiegelingen gaven den heer Nierstrasz aanleiding om te 
constateeren, dat zich in dit vraagstuk twee richtingen open-
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baarden. De utiliteitsrichting, door den spoorweg-ingenieur 
en het publiek voorgestaan, om spoedig eene beschutting voor 
het reizend publiek tot stand te brengen. De andere richting 
is de nationaal Ncdcriandsch-technischc, die er de voorkeur 
aan geeft jaren lang interessante en dure proefnemingen te 
doen om de elementen te overwinnen, al moeten de reizigers 
zich daardoor nog langen tijd behelpen in het hulpstation. 

't Is te hopen , dat de utilitcitsrichting zegeviert en het sta
tion weldra in gebruik genomen wordt. 

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

Vergadering van Vrijdag n Februari 1887. 
Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige verga

dering, deelt de Voorzitter mede, dat van den heer Wesstra 
een verzoek om ontslag als bestuurslid der Afdeeling is in
gekomen. Volgens het reglement moet in die vacature in den 
loop van dit jaar worden voorzien. 

Het Bestuur der Louisa-stichting heeft in een brief aan het 
Bestuur der Afdeeling te kennen gegeven, dat onder dankbe
tuiging voor de belangstelling, door de Afdeeling in deze prijs
vraag betoond, tot haar leedwezen niets meer aan het pro
gramma kan veranderd worden. Dit program is door de Jury, 
die uit bekwame deskundige mannen bestaat, vastgesteld en 
door het Bestuur der Loge goedgekeurd. 

De heer G . E . V . L. van Zuylen, als lid voorgesteld, wordt 
met algemeene stemmen aangenomen. 

De vraag, de vorige vergadering in de bus gevonden, en lui
dende : Welke maatregelen moet men treffen om met goed ge
volg portland-eement-bepleistering ie kunnen verven? wordt 
ter sprake gebracht en ernstig overwogen. De heer Kriens 
wilde aan deze vraag gaarne eene andere toevoegen nl.: «Hoe 
moet den gevel worden gecement om zonder verven goed te 
kunnen bestaan?" hetgeen de Voorzitter aanleiding geeft 
deze afwijking te ontraden; daarop kan in een volgende ver
gadering worden teruggekomen. 

Vele mannen van ondervinding geven daarop de ervaringen, 
door hen opgedaan, ten beste, zonder dat men hierdoor tot 
een besluit komt. Volgens een receptenboek moet men eerst 
het oppervlak bestrijken met eene oplossing van koolzure ammo
niak en water, en kan daarop geverfd worden. Sommige 
meenen, dat, wanneer de muur zelf niet droog is, het vocht 
steeds bedervend werken zal; anderen, dat de potasch, die in 
het cement aanwezig is, zich met de olie van de verf verbindt 
en daaraan schade doet, doch een afdoend middel wordt niet 
aan de hand gedaan. 

De Voorzitter stelt voor het onderzoek van deze vraag aan 
eene commissie op te dragen. Zij wordt benoemd en bestaat 
uit de heeren Aarsen, Roelofs en Bauer Jr.; de noodige onkosten 
zullen haar worden vergoed, de muren voor de proeven worden 
aangewezen en nog een metselaar of stukadoor daaraan worden 
toegevoegd, om na te gaan of menging en aanmenging van het 
portlandcement op het verven ook invloed uitoefent. 

De heer G. H . Bauer Sr. stelt voor deze vraag ook aan het 
weekblad De Ambachtsman op te zenden, hopende dat dit 
vakblad een direct antwoord weet te geven. Aldus wordt be
sloten. 

De Heer Boersma deelt mede, dat hij van den heer De Vries 
te Groningen een antwoord heeft ontvangen, waarin wordt 
medegedeeld, dat dc opgegeven prijs voor p i e r r e o r n é e 
(waarom toch geen goed hollandsch woord gebruikt, als de 
oorspronkelijke benaming sgraffito daarop werkelijk niet van 
toepassing is; het kan toch niet zijn om door vreemde poes
pas het fabrikaat op te vijzelen), was opgegeven voor het 
duurste der monsters en dat dus andere monsters minder in 
prijs zijn, terwijl hij den heer Bauer verzoekt den prijs te willen 
melden van te Dordrecht uitgevoerd sgraffito. 

Over deze quaestie wordt door sommige heeren de opmerking 
gemaakt, dat indien het fabrikaat van den heer Bauer al niet 
goedkoop mocht zijn, dat van den heer De Vries zeker duur 
is: door laatstgenoemde wordt alles aan de fabriek gemaakt, 
terwijl de heer Bauer dit aan den gevel moet bewerken en 
dus reis- cn verblijfkosten ten zijnen laste komen, die de heer 
De Vries niet heeft. 

De heer G . H . Bauer Jr. meent de bewering van den heer 
De Vries, dat sgraffito niet aan de gevels houdt, te mogen ont
kennen, omdat tal van bewijzen het tegendeel staven, o. a. aan 
het badhuis te Scheveningen en op vele andereplaatsen, door 
hem een vorige maal aangehaald. 

Op het convocatiebiljet staat als 3 d e punt vermeld xbezoek 
aan het museum Prins Hendrik." 

De leden worden door den heer Lefèbre ontvangen en in de 
hoogst interessante verzameling modellen en werkstukken rond
geleid. De practische toepassing in de bouwkunst ter sprake 
komende, deelt de heer Lefèbre als zijne ondervinding mede, 
dat de gehoorigheid tusschen de meeste huizen moet worden 
te keer gegaan in de vloerbalken en plafonds: de eerste 
dienen als klankbodems en eene bekleeding der balkeinden 
in den muur met vilt of caoutchouc zou de gehoorigheid voor-

I komen, terwijl de muren, meestal slechte geleiders, minder 
1 kwaad doen dan men denken zou; eene opvulling met zaagsel 
! tusschen de plafonds en vloeren zou verder helpen; turf en asch 
; zijn evenzeer slechte geleiders. Verschillende aanwijzingen, 

betrekking hebbende op goede acoustick van zalen, geeft de 
heer Lefèbre ten beste; hij wijst daarbij ook op het verkeerde 
van groote lijstwerken en nissen in zalen, waar het vooral op 
goed geluid aankomt. 

De heer Lefèbre neemt proeven omtrent de trillingen, door 
het geluid voortgebracht, op met zand bestrooide koperen pla
ten; ook andere werktuigen worden met groote aandacht be
zichtigd, als: den kustmisthoorn met het donderend geluid dat 
hij voortbrengt, den gewone misthoorn, den verbeterde roeper, 
de signaaltluit, de zee-messenger, enz., die allen getuigenvoor 
de practische toepassing, die de heer L. uit zijn wetenschap 
trekt. 

Modellen van zalen, muziektempels enz. op kleine schaal, 
werden besproken , en hoogst voldaan verlieten de leden der 
Afdeeling deze merkwaardige verzameling, nadat de Voorzit
ter den vriendelijken gastheer den dank der Vergadering had 
gebracht. 

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

Vergadering van Vrijdag 11 Februari 1887. 
Na het lezen van de notulen der vorige bijeenkomst deelt 

de Voorzitter mede dat de leden, die op zich genomen hadden 
heden avond verschillende onderwerpen in te leiden, daartoe 
verhinderd waren. Tengevolge hiervan worden onderscheidene 
zaken, op het practisch gebied der bouwkunst tehuis behoo-
rende, besproken, als het gebruik van Amerikaansche vorst-
vrije pompen, dat van silicaat en dergelijken. 

De Voorzitter maakt melding van onderscheidene ventilatoren 
en wijst erop hoe, veelal door gebrekkige toepassing en on
kunde, daarmede onvoldoende resultaten verkregen worden; 
men meent doorgaans genoeg te doen door in een winkel 
een ventilator te koopen en deze in een vertrek te doen 
plaatsen, om eene geregelde luchtverversching te erlangen. 

Het ventilator systeem »Boijle" is gebaseerd op: 
i°. Het afvoeren van bedorven lucht op de hoogste punten 

eener zaal en het aanvoeren van frissche lucht in verticale 
richting boven het hoofd der bezoekers. 

20. Het verwijderen der bedorven lucht door verscheidene 
openingen in het plafond, om de af te voeren hoeveelheden 
zooveel mogelijk tc verdeelen. 

3°. Het vermijden van tocht, doordien de frissche lucht niet 
mechanisch wordt aangebracht. 

4". Het aanvoeren van verwarmde frissche lucht, wat voor
namelijk in den winter gewenscht is. 

5. Het aanbrengen van zelfwerkende ventilators zonder 
mechanische werking, ten einde te voorkomen dat er te ve2l 
koude lucht wordt aangevoerd. 

Hoofdzaak blijft het evenwel bij elke toepassing met verschil
lende omstandigheden rekening te houden; tal van systemen, 
op werkelijk goeden basis berustende, zijn door gebrekkige toe
passing in discrediet gebracht. 

Het stelsel werd door een miniatuur zuigkap van Boijle toe
gelicht. 

Het lid Van Wijngaarden vertoonde eenige door hem ge
nomen proeven met eene specie, bestaande uit gebluschte kalk 
en ruwe suiker of melasse, naar aanleiding van een bericht, 
voorkomende in het laatste nommer van De Opmerker; dit lid 
deelt tevens mede, dat volgens het tijdschrift van de Neder
landsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid, de toe
voeging van suiker aan metselspecie niet nieuw is, maarreeds 
veel vroeger, 0. a. ook in 't laatst der vorige eeuw in Engelsch 
Indié, en nog tegenwoordig veel wordt aangewend en men 
daarmede goede resultaten verkreeg. Nog besprak ditzelfde 
lid de nieuwe dakbedekking , onlangs in den handel gebracht 
onder den naam van «Tectorium"; ofschoon dit materiaal vol
gens het daarbij verzonden prospectus geene warmte geleidt, 
bleek het bij eene proefneming zeer brandbaar te zijn; om den 
belangrijk hoogen prijs, het gevaar voor sterke doorbuiging bij 
sneeuwbelasting en nog andere bezwaren, werd het als niet 
zeer doelmatig geacht, doch proefneming aanbevolen. 

De heer Schroder, een stadgenoot, thans leerling aan de 
Kunstnijverheidschool te Amsterdam, stelde een paar gips-af-
gietsels tentoon en de heer Coltoff gaf enkele monsters van 
het pierre ornée, fabrikaat van den heer J. H . de Vries te 
Groningen, ter bezichtiging. 

De Voorzitter stelde den heer Fincke in de gelegenheid een 
monster te doen zien van door hem gemaakte asphaltbevloe-
ring en sloot daarop deze gezellige bijeenkomst 

B E R I C H T . 
Het nommer van 19 Februari zal, uithoofde van den 

algemeenen feestdag, in den avond van Vrijdag 18 dezer 
worden afgedrukt. 
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B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— De inwijding van de eerste gebouwen 

voor de op I Mei te openen internationale 
tentoonstelling van al wat op de spoor
wegen betrekking heeft, had dezer dagen 
in het Uosch van Vincennes met veel 
plechtigheid, met opluistering van muziek, 
plaats. Twee ministers waren er bij te
genwoordig. Verscheidene personen voer
den het woord, o.a. Frederic Passy, de be
kende voorstander van scheidsrechterlijke 
beslissing bij internationale geschillen. 

De tentoonstelling zal gehouden worden 
ter gedachtenisviering van het vijftigjarig 
bestaan van den eersten spoorweg in Frank
rijk, dien van Parijs naar Saint-Germain. 

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 . Bij het korps van 's Rijks 

Waterstaat hebben met 1 Mei e. k. eenige 
niutaticti plaats; de ingenieurs E. R. van 
Nes van Meerkerk te Brielle en Jhr. C. J. 
de Jong van Beek en Donk te Breda zul
len onderling van standplaats verwisselen. 
Verder werden overgeplaatst de ingenieurs 
J. A . E. Musquetier van Vlissingen naar 
Utrecht, R. J. Castcndijk van Utrecht naar 
Assen, en C. A. Jolles van Assen naar 
Vlissingen. 

— De veiling van het Panoramagebouw 
aan het Bezuiden limit, van de Haagsche 
Panorama-maatschappij, met de daarbij 
behoorende open terreinen en het heeren
huis, heeft Xlaandag plaatsgehad. De op
brengst was ongeveer f 74,000. Het pa
noramagebouw met doek en een gedeelte 
open terrein werden geveild voor eene som 
van ƒ37,000. 

Den 21 en dezer zal de gunning plaats
hebben. 

Bij mij heeft het een zonderlingen in
druk achtergelaten en in verband daarmede 
geeft ook, mijns inziens, de zeer kort ge
stelde termijn van aanmelding wel een en 
ander te denken. In het belang van het 
ambachtsonderwijs te Groningen hoop ik , 
dat het Bestuur der school den rechten 
man moge vinden, al schijnen er redenen 
te bestaan om de mededinging van buiten 
te weren. 

Ik acht ten minste de ondervinding, die 
ik in deze opdeed, kenschetsend genoeg 
om ze u mede deelen, terwijl ik het aan 
u, mijnheer dc Redacteur, ter bcoordee-
ling overlaat, of het zijn nut kan hebben, 
dit schrijven met de bijlage in de Opmer
ker te plaatsen; verblijvende ik inmiddels, 
hoogachtend 

Uu>. dw. dienaar, 
P. H . S C H E I . T E M A . 

Nijmegen, 10 Februari 1887. 
Groningen, 5 Februari 1887. 

Den Heer P. H. Seheltema, 
Nijmegen. 

Het is mij onmogelijk alle vragen te 
beantwoorden en de voorlichting te geven, 
die mij inzake «Directeurschap-Ambachts
school" gevraagd wordt. 

Wanneer het Bestuur meent in nadere 
onderhandeling met u te moeten treden, 
zal het u natuurlijk gaarne de mededee-
lingen doen, die gij wenscht. 

Voorloopig kan ik niet anders, dan u 
in beleefde overweging geven te doen dat
gene, waardoor gij meent uwe sollicitatie 
te bevorderen. 

Met alle achting uw dienstw. 
J. E . S C H O I . T F . N , 

Commissaris vanwege de Gemeente 
in 't Bestuur der A nib. school. 

INGEZONDEN. 
D E V A C A T U R E A A N D E A M B A C H T S 

SCHOOL T E G R O N I N G E N . 
Geachte heer Redacteur, 

Wanneer men solliciteert, weet men na
tuurlijk gaarne eenigszins waarvoor men 
moeite doet. Een jaarwedde van 1500 gul
den is niet veel voor hetgeen van den 
Directeur eener Ambachtsschool, in een 
stad als Groningen, geêischt kan worden. 

Deze overwegingen brachten mij er toe, 
in zake de bovengenoemde vacature den 
heer J. E. Scholten, schriftelijk te ver
zoeken om eenige nadere inlichting, aan
gezien de reis naar Groningen van hier uit, 
ongerekend dc kosten, minstens twee dagen 
tijds vordert. 

Als eenig antwoord op mijn schrijven 
ontving ik onderstaanden brief, zijnde een 
hectographische reproductie, waaruit ik 
dus wel meen te mogen opmaken, dat een 
vrij groot aantal personen op dezelfde wijze 
is afgescheept. 

Of het aangaat, bij een publieke vaca
ture, serieusc sollicitanten in dezer voege 
te behandelen, laat ik aan anderen ter 
beoordeeling over. 

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

Inschrijving 
OP 

D i n s d a g 2 2 F e b r u a r i 1 8 8 7 , 

des voorniiddags ten 11 are, 
TEN KANTOItE VAN DE 

Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedijk, 
naar de levering van: 

1°. 32,000000 Kilogram ENGEL
SCHE GASKOLEN, en 

2°. 24,000000 Kilogram WEST-
FAALSCIIE GASKOLEN, ten 
dienste der Gemeente-Gasfa-
brieken te Botterdam. 

Dc voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren, ter lezing op het kantoor 
der Gemeente-Gasfabrieken. Oost-Zeedjjk, 
alwaar tevens nadere inlichtingen zjjn te 
bekomen. 

De voorwaarden zijn, tegen betaling van 
10 cents, voor beide leveringen afzonderlijk, 
verkrijgbaar bjj Wed. P. VAN WAESREKGE 
E N ZOON, Boekdrukkers aan den Houttuin 
N°. 73. 

OPEMMMTEOIE. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 

AMSTERDAM rallen op Maandag 21 Februari 
1887, des middags te 12 uren, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

Het Verbouwen van de Openbare 
Lagere School der 2e Klasse 
Lett. C in de Falckstraat, tot 
eene school voor 520 kinderen. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ1.10 (met één teekening). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architect, Raadhuis, kamer 
N°. 101, des ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouder* voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

lie Secretaris, 
L E .10LLE. 

Amsterdam, 10 Februari 1SS7. 

I n s c h r i j v i n g 
OP 

D i n s d a g 2 2 F e b r u a r i 1 8 8 7 , 

des voormiddags ten 11 ure, 
T E N KANTORE VAN DE 

Gemeente-Gasfabrieken Oost-Zeedijk, 
naar de LEVERING van: 

540000 Kilogram LUIKSCHE 
KLUITKALK ten dienste der 
Gemeente-Gasfabrieken te Bot
terdam. 

De Voorwaarden liggen, op de gewone da
gen en uren, ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedjjk, alwaar 
tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen. 

De voorwaarden zjjn, tegen betaling van 
10 cents te' verkrijgen bij Wed. P. V A N 
WAESBEl.GE EN ZOON, 'Boekdrukkers aan 
den Houttuin N». 73. 

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 Enge l s che P o r t l a n d - c e m e n t m e r k „ W a l k e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

D u i t s c h e P o r t l a n d - c e m e n t m e r k „ D i j c k e r h o f f & S ö h n e " . 

Hclsische kluit- cn hydraulische kaak. 
Billijke prjjzen en vrachten. 

Knnstgranict systeem Petitjean. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

.Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den 1'"n Maart 1887, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen by de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 115. 
Het leveren en inkepen van Ei

kenhouten Dwarsliggers ten 
behoeve van het Vernieuwings
fonds der Staatsspoorwegen in 
vier perceelen: 

De besteding geschiedt volgens Art. 13 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 11 •̂» Februari 1887 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de 
.Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H . E. BEUN'KE te 
Breda en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (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 9** Februari 1S87. 

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

STOOMKETELS e\ WERkTlIGEN, 
op de Intem. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E R E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
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P o l y c h . r o o m - c e m e n t 
is hel goedkoopste materiaal, 

zoowel voor bepleistering, die volkomen tegen den invloed 
van het weer bestand is, als voor voegwerk, lloofildtpot bij 

T h e o d . F e r d . B i e r h o r s t t e H a a r l e m . 

Actieve Agenten en Vertegenwoordigers gevraagd. 

Bijzondere voordeelen: 
1°. De bepleistering is gelijk van toon en lichtgrijs, in de kleur van Bentheimerstcen; 
2°. Geen uitwaseming van kalk of silicaat; 
3°. Geene bij gebruik van gewoon cement voorkomende windscheurtjes; 
i". Eene bepleistering niet Polychrooin-cement kan beschilderd worden 4 of 5 weken 

nadat zij aangebracht is. De beschildering kan het afwasschen verdragen. 

BECKER & BLDMMiH. - ARNHEM. 
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 INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

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

F A B R I E K 

T E 

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

T R A Ü E M A R K . 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L™. L 
E x p l o i t a t i e d e r M i j n e n v a n V a l d e T r a v e r s . 

NATUURL. ASPHALT 
VAN 

T A L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 

Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloeren, 

Kelders. 

Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazpvloeren, Gangen, Veranda's, 

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

Zinde l i jk , Voch twerend , Ondoordr ingbaar , Geraas werend, 

A s p h a l t s p e c i a a l t o t w e r i n g v a n v o c h t i g e m u r e n . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Ameterdam, of bn den Heer 
H. G . KNOOPS C . O Z N . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

1 3 . H O L S B O E R . - V i i . l i e m . 

Leverancier van Z . M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

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. 

EQDERRES, M E E T K E T T I N G E N , BRIEF- en P A K K E T B A L A N S E N , enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

D E L I N T & C . 
OoxtxeedIJk 2IH. Botterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 

TROÏTOIR-, ( B E A T - ü IJZEIISTEEATEGELS. 
Groote voorraden. 

Dc Nederlandsclie 

CEIINTSTEENFARRIÏI, 
te VRIJENBAN bij Delft, 

hier te lande de oudste in (lit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van RIOLEN, 
BUIZEN, WATER- en BEERPUTTEN, 
GEVELWERK en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

PIIOTOmrOGRAFIllE 

en Stéréoljpe-lnrichling 

v a n G. J . T H I E M E , t e A r n h e m . 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor PlioLlith.granhie, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouv 'mndigen; op die voor P h . t . z l n » -
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
ijjne MIIIOIJpe-inil<liting 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 . 

hIJIOS & M Llüül lilill 
R O T T E R D A SbT 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

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- en basaltkeien. 

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 V " . 3 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. 

A.ÏÏ. VAOEEGEI, 
F A B R I K A N T T E 

H e i l i g e r l e e , prov.Gron. 
S P E C I A L I T E I T IN 

Nieuwe Construct^ 
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 

L U I D K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren Medail le». 

Gedrukt bjj 0. W. van der Wiel &C°.,tt Arnhem. 

http://lych.ro
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R C H I T E C T V R A e t I M I C Ï T Ï A 
1 ï ^ l t S l ^ ö i i i i i i s ? 

Redacteur-Uitgever F . \V. V A X GENDT ÏGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en adverlentiën: 

Bureau van De Opmerker, I>riekoniiigenstraal 2S, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architechtra et Amicitia TAN SPRINGER, 

C. Ii. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer 

C. B . POSTHUMUS MBYJES , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat <le Administratie van liet Genootschap betreft, aan den Heer 

F . J . BREMMER H Z N . , Reguliersgracht 74, te Amsterdam. 

1 ABONNEMENT ƒ2.25 P e r 3 maanden of wel zes gulden pet jaar, bij 
'vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor bet buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indie" / 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 
I ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
; cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen *' 
j AFZONDERLIJKE NOMMERS , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
! en 2$ cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

Arnhem en bij den Hoofd-correspondent JOH. G. SlEMi.ER CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 21. 

Als bekroonden van de prijsvraag voor een café-
restaurant hebben zich bekendgemaakt: 

Eerste prijs, motto Vrouivcnverdrict, de heer W. 
H . L . Westerbach alhier. 

Tweede prijs, motto Amsterdamsch wapen in een 
cirkel (figuur) , de heer J. Herman alhier. 

Als buitenlid is aangenomen de heer H . Enklaar, 
architect te Ruurloo. 

Namens het Bestuur : 
de 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

(A.etA.) GEZONDHEIDS- E N 
VACANTIE-KOLONTES. J A A R M A R K T 

17, 18, 19 FEBRUARI 1887. 
Wij bieden onzen lezers hiernevens eenige schetsen 

van de decoraties van de zalen van het Paleis voor 
Volksvlijt, ter gelegenheid van bovengenoemd feest, aan. 

De verklaring der cijfers in den plattegrond laten 
wij hier volgen. 

1. 
2. 
3-
4-
5. 
6. 
7-

l 23. 
I 24. 
! 2 5-

26. 
! 27. 
128. 
129. 
! 30. 
i 3i-

32. 
33-
34-

i 35-
I 36. 
I 37-

38. 

Kunsthandel. 
Kunstlerkneipc. 
Schouwburgzaal. 
Chocolade-buffet. 
Oesterhuis. 
Bodega. 
Bicrhal. 
Muziekzaal. 
Kermis. 
Tombola. 
Vischvijvers. 
Bloemen. 
Programma's. 
Lidmaatschap. 
Limonadière. 
Italiaansche winkel. 
Bierkelder. 
Orkest. 

Ingang. 
Vestiaires. 
Restaurant en Bazar. 
Borduurwerk. 
Luxe-artikelen. 
Kinderspeelgoed. 
Parfumerieën. 
Porselein. 

9. Conditorei. 
10. Beignets. 
11. Automatische weeg- en goederenmachine. 
13. Luxe-artikelen. 
13. Sigaren. 
14. Comestibles. 
15. Postpakket. 
16. Wisselbureau's. 
17. Champagne-bar. 
18. Japansch theehuis. 
19. Internationaal café. 
20. Kunstgalerij. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 16 Februari 1887. 

Bij afwezigheid van den Voorzitter en Vice-voorzit-
ter werd de vergadering door den Penningmeester ge
opend en, na de gebruikelijke lezing der notulen, het 
woord gegeven aan den heer M. de Jongh. Spreker 
gaf eene interessante bijdrage over de voorzorgsmaat
regelen , die door de spoorwegmaatschappijen voor het 
vervoer genomen worden. Na een kort historisch over
zicht , behandelde spreker achtereenvolgens de verschil
lende systemen, vroeger en tegenwoordig in gebruik 
en wel voornamelijk die, door de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij toegepast. Hij besprak uitvoerig 
de veranderingen, die in dit opzicht in de jaren 1865, 
1870 en 1S75 plaats hadden en verklaarde ten slotte 
de werking van verschillende seintoestellen. 

De waarnemend-Voorzitter dankte spreker voor zijne 
belangrijke bijdrage en reikte daarna de prijzen uit aan 
dé bekroonden bij de prijsvragen 1885—1886. 

Ten slotte stelde de heer Otto Horn eenige mon
sters van gesmeed-ijzeren ornementen ter bezichtiging 
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(A. et A.) VERLICHTING. 
Onze sceptische tijd, die het waagt aan alles te 

twijfelen, gelooft al even weinig aan het verhaal, als 
zouden Goethe's laatste woorden Mekt Licht geweest 
zijn, als aan de Coster-legende of aan dc geschiedenis 
van Jan van Schaffelaar. Wie echter den beroemden 
dichter deze woorden in den mond gelegd heeft, 
drukte daarmede op uitstekende wijs 's mans karakter 
uit; immers Goethe was het type van den modernen, 
steeds naar „meer licht" strevenden mensch. Dat in 
lateren tijd een Nederlandsch volksvertegenwoordiger 
deze beide woorden herhaalde in een zinsverband, dat 
aan dc verhevenheid der gedachte schade gedaan heeft, 
ligt ons nog te versch in het geheugen, dan dat niet 
ecnigen onzer bij dien wensch om licht een glimlach 
op de lippen zou komen. 

Toch zullen ook zij moeten erkennen, dat onze tijd 
streeft naar betere verlichting, niet slechts in geeste
lijken, maar ook in stoffelijken zin. 

Mochten onze vaderen zich nog met een vetkaars 
op een profijtertje behelpen, cn het reeds als een be
trekkelijke weelde beschouwen als een der hunnen van 
een lamp gebruik maakte, wij hebben reeds aan het 
gaslicht niet genoeg meer, ja zelfs het electrische licht 
voldoet ons niet geheel. 

De vetkaarsen, omstreeks 1290 in Engeland uitge
vonden , bleven naast de waskaarsen, die de Vencti-
anen terzelfder tijd begonnen te fabriceeren, tot het 
laatst der XVIII' 1 1 ' eeuw het voornaam-ite verlichtings
middel. Op veelarmige koperen of kristallen luchters 
geplaatst, gaven de waskaarsen ccn zeer schitterend en 
toch zacht licht. De groote kostbaarheid van een 
dergelijke verlichting was oorzaak, dat slechts de meer-
gegoeden daarvan gebruik konden maken. Men ver
kreeg echter op deze wijs een zoo fraai effect, dat men 
ook thans nog gaarne kaarsverlichting in een balzaal 
bezigt. Dc talrijke kronen en candelabers geven een 
vroolijkheid, die door een paar krachtige lichtbronnen 
niet verkregen kan worden. 

Geen wonder is het, dat men van oudsher aan het 
verwaardigen der kaarskronen en wand-armen bijzon
dere zorg besteedde. De kunstzin , die zich in vroeger 
tijd bij dc vervaardiging van het geringste stuk huis
raad moest uiten, verloochende zich ook niet waar 
het gold, doelmatige lichttoestellen te maken. In de 
musea van oudheden kan men ijzeren, koperen, bron
zen en kristallen kronen zien, die schoone voorbeel
den zijn van de kunstnijverheid, zooals die in den 
laatsten tijd der Gothiek en in alle periodes der Renais
sance begrepen werd. 

Toen in het laatst der X V I I I J n eeuw Argand zijn 
lampen uitvond, werd de olievcrlichting meer populair. 
Aan den vorm der lampen werd echter weinig zorg 
besteed; mocht ook nog de Stjle Empire beproefd 
hebben er een quasi-klassick karakter aan te geven , 
spoedig daarna werd elke poging om een lamp te 
versieren opgegeven en vertoonde dit verlichtingswcrk-
tuig weinig meer dan vormen, daaraan om utiliteitsre
denen gegeven. 

Later, toen Franchot de moderateurlampen had uit
gevonden , waarbij de oliebak zich onder in de lamp 
bevindt, werden wel schuchtere pogingen aangewend 
om haar ccn meer bcvalligen vorm te geven , doch die
genen onzer lezers, die zich nog de lampen hunner 
jeugd herinneren, zullen moeten toegeven, dat de kunst
zin van dc eerste helft der X l X e eeuw tegen dergelijke 
taak niet was opgewassen. 

De ontdekking der petroleum in Amerika veroor
zaakte een algeheele omkeering in den vorm der lam
pen. Het groote reservoir, aan den top noodig, gaf 
haar een onbehaaglijk, plomp aanzien, en zelfs nog thans, 

l nu men, dank zij der pas ontwaakte kunstnijverheid, 
I ook de petroleumlampen beter orneert, is de wanver

houding tusschen het boven- en benedendeel der lam-
pen dikwijls nog maar al te zeer waar te nemen. 

Het eerste bericht over het gaslicht gaf in het jaar 
! 1739 een Engelsch geestelijke, Clayton, die zich veel 

met natuur- en scheikundige werkzaamheden bezighield, 
j Hij had, waarschijnlijk om de bestanddeelen der steen-
I kolen te leeren kennen, deze in een retort verhit en 
I toen ontdekt, dat zich daarbij een brandbaar gas ont

wikkelde. Het duurde echter tot 1798 eer men van 
deze ontdekking gebruikmaakte; het eerste gebouw, 
waar de eigenlijke gasverlichting werd toegepast, was de 
ijzerfabriek teSoho, waar dit licht in 1802 , ter gelegen
heid van den vrede van Amiens, voor het eerst brandde. 

De wijze, waarop de gasvcrlichtingstocstellen vroe
ger , en veelal ook thans nog, ingericht zijn, herinnert 
door haar nuchterheid ten duidelijkste aan dien Engel-
schen oorsprong. Het is waar, in de practijk heeft 
men niets noodig dan een paar eindjes buis met een 
zeker aantal kranen en branders, maar mocht dit er 
aanleiding toe geven, dat men zelfs voor de rijkste 
verlichtingstoestellen niets beters te doen wist, dan 
de kaarskronen op zeer weinig redegevende wijze na 
te bootsen, en de kaarsen door porseleinen buisjes te 
vervangen ? Deze traditie is nu eenmaal zoo vastgc-
worteld, dat het niet meer mogelijk is haar uit te 
loeien, hoe ongemotiveerd zij ook wezen moge. Zelfs 
zijn bij de cuivre-poli-kronen, die men tegenwoordig 
in zoovele quasi-antieke vertrekken vindt, de blakertjes 
onder dc gaskaarsen behouden, hoewel er toch geen 
de minste reden kan bestaan om voor afdruipende was 
te vreezen. 

De meer goedkoope gasornementen zijn meestal nog 
minder behaaglijk voor het oog, dikwijls zelfs zoo, dat 
de benaming „ornement" een parodie schijnt. Vol
doen de gaskronen en wand-armen dus ook al niet aan 
de eischen der esthetica, nog minder behaaglijk voor 
het oog zijn de Sunlights wenhamlampcn en hoe der
gelijke lichttoestellen meer mogen hecten. Het is 
waar, zij geven een sterk licht, cn zijn, althans vol
gens hun vervaardigers, zeer zuinig in het verbruik, 
doch zij geven tevens aan een vertrek iets zoo ongezel
ligs , dat men met zekeren weemoed aan de verdwenen 
gaskronen terug denkt. Of kreegt gij niet, ondereen 
wenhamlamp gezeten, den indruk, of gij u in een 
spoorwegcoupé bevond? Het brutale licht, dat zij op 
u ncergict, hindert u als gij er bij toeval in ziet; dat 
deze verlichtingswijzc zuinig moet zijn, gij ziet het maar 
al te zeer aan de nuchtere vormen van het toestel. Waar 
is de Gerard Dou, die ccn avondschool bij dergelijk 
gaslicht schilderen zal ? Werkelijk, dit heldere, koude 
licht zal geen schilder meer aanlokken. 

Dit is ook niet noodig, zult gij misschien beweren, 
indien ik slechts goed zien kan, is mij het overige 
onverschillig. Maar eilieve, voelt gij niet, hoe het 
effect van de schoonste zaal door het aanbrengen van 
dergelijke verlichting bedorven wordt? Denk u een 
balzaal, waar de paren in bevalligcn dans rondzweven, 
en de pracht der costumes, de schittering der edelge
steenten beschenen wordt door duizenden kaarsvlammen, 
in sierlijke groepen geschikt, en zich weerspiegelend in 
den glans van den parketvloer, en stel u dan eens het 
effect voor, dat diezelfde zaal teweegbrengt, als één 
centrale lichtbron, het moge dan gaslicht of electrisch 
licht zijn, het geheel verlicht. De kleine vlammetjes, 
in tal van spiegels weerkaatst, geven overal een zacht 
reflectielicht; nergens ziet men de brutale schaduwen, 
die één sterke lichtbron op zoo hinderlijke wijze geeft. 
Dat proza en poëzie twee zijn, zal u duidelijk worden. 

De electrische verlichting, die sedert een tiental jaren 
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in het groot toegepast wordt, heeft — althans in den 
vorm, waarin zij het eerst bij ons werd ingevoerd — 
uit een esthetisch oogpunt beschouwd, al de nadeelen, 
die de laatstgenoemde gasverlichtingsmethoden bezitten, 
waarbij nog komt. dat dc blauwe tint van het licht 
een zeer koud effect maakt, en zelfs het blozendste 
gelaat er een akelige lijkkleur door krijgt. Veel beter 
voldoen de gloeilampjes, die een helder, doch warm 
licht verspreiden en tot bevallige groepen geschikt 
kunnen worden; hoewel totdusverre meestal slechts 
oude gasornementen voor dit gloeilicht ingericht zijn, 
is het o. i. volstrekt niet onmogelijk, daarvoor kronen, 
die zoowel aan de eischen der practijk als der schoon
heidsleer voldoen, tc vervaardigen. Gelukkig wordt 
de zinledige nabootsing der kaarskronen hier reeds 
door den vorm der lampjes onmogelijk gemaakt. 

Het blauwe electrische licht is meer geschikt voor 
de verlichting van terreinen, ijsbanen, enz. Hier hin
dert de blauwe, aan maneschijn herinnerende tint niet, 
en als er hier en daar voor wat gaslicht en olielicht 
gezorgd is, geeft het contrast een zeer aangenaam 
effect. Ook kan in enkele gevallen het contrast tusschen 
blauw en rood licht binnenshuis zeer goed werken; 
dc oorspronkelijke verlichting van den Parkschouwburg 
te Amsterdam, waar dc zaal van rood , en de gaande
rijen van blauw licht voorzien waren, kan hiervoor ten 
bewijze strekken. 

In onzen bij uitstek practischen tijd wordt de esthe
tische zijde van de verlichtingsquaestie maar al te vaak 
uit het oog verloren. Moge ook al de in vele gemeen
ten bestaande hooge gasprijs de oorzaak zijn, dat men 
eerst zijn gasmeter en daarna zijn schoonheidsgevoel 
raadpleegt, wij hebben het toch niet ondienstig geacht 
op de artistieke zijde van de verlichtingsquaestie eenig 
licht te doen vallen , in de hoop, dat er spoedig „meer 
licht" over worde ontstoken. W. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 

Den Haag, 14 Februari 1887. 
Aan de Redactie van De Opmerker. 

Mijnhceren, 
Met genoegen las ik in den laatsten Opmerker het 

hoofdartikel, getiteld „Het Plafond", waarin echter eene 
zinsnede voorkomt, die waarschijnlijk door eene druk
fout of vergissing juist het tegenovergestelde zegt als 
des heeren De Jongh's bedoeling moet zijn. Op blz. 
50 nl. eerste kolom onderaan lezen wij: 

„Evenzoo is het in een kerk, waar, althans in het 
„hoofdschip bij vlakke bedekking de beelden met het 
„hoofd naar het altaar gekeerd, aangebracht moeten 
„worden." . . . 

Zóó geplaatst zou de bezoeker, die in eene kerk 
toch steeds wordt verondersteld met het gezicht naar 
het altaar te zijn gericht, bij het opzien naar het pla
fond alle figuren „op den kop'1 zien staan. 

Zoo is het mij opgevallen dat de plastieke hoeken, 
in de meeste hedendaagsche plafonds, het ondersteboven 
geplaatst, of liever verkeerd gemaakt zijn, zoodat men 
om de ornementatie goed te zien met den rug in den 
hoek der kamer moet gaan staan om dan slechts één 
hoek nl. dien, waaronder men zich bevindt, te kunnen 
beschouwen zoo het behoort. De oorsprong dezer 
hoeken moet steeds zijn van uit den wand. 

G. H . BAUER J R . , 
Decorateur. 

T J A N W I L L E M S C H A A P * " ! 
Op den 1311»» Februari 1887 overleed op ruim 73-

jarigen leeftijd de heer J. W. Schaap, oud-gemeente
architect van Leiden. 

Jan Willem Schaap werd den 28''"' Augustus 1813 
te Leiden geboren. 

A l spoedig treffen wij den jongeling in dc timmer
manswerkplaats aan en zien hem vlijtig het gereedschap 
hanteeren ; hij doorliep daarin alle rangen , van af krullen
jongen en werkgezel, tot hij zich in 1835 als timmer
manswerkbaas alhier vestigde. Meer en meer het ont
brekende van zijn vroeger gebrekkig lager onderwijs 
gevoelende, tracht hij dat met privaatlessen, door be
kwame onderwijzers gegeven, aan te vullen. 

Nu legt hij zich met volhardenden ijver toe op de 
bestudeering der antieken en weldra zien wij hem „door
dien hij was belast met het toezicht op de Academische 
gebouwen" in gezelschap van Prof. Pluijgers eene kunst
reis door verschillende landen van Europa maken, tot 
onderzoek der inrichting van Bibliotheken, welke reis 
tot uitkomst had, dat de Academische Bibliotheken 
te Leiden en Groningen naar zijne ontwerpen gebouwd 
werden. 

Behalve deze, zijn door Schaap, als particulier ar
chitect , vele bouwwerken gesticht, als: het gebouw van 
het Departement tot Nut van 't Algemeen, Musis 
Sacrum , de Gymnastiekschool, om niet te spreken van 
vele anderen, wel kleiner in omvang, doch niet minder 
getuigende van den ernst en nauwgezetheid zijner op
vattingen. 

In 1862 tot gemeente-architect benoemd, vervulde 
hij die betrekking bijna 23 jaren. Met welke toewij
ding hij dit deed , getuigen de vele werken , door hem 
in dat tijdvak totstandgebracht; noemen wij slechts: 
het dempen van grachten, het maken van riolen, be
stratingen , bruggen, het sloopen der poorten , waardoor 
het aanzien der stad ten zeerste verfraaid en deze uit 
een sanitair oogpunt verbeterd werd ; verschillende scho
len voor lager onderwijs, de Hoogere Burgerschool 
voor jongens en die voor meisjes, benevens het Gym
nasium en de Stads gehoorzaal; zijne veelvuldige be
moeiingen bij den aanleg der duinwaterleiding, cn van 
den paardetram ; eindelijk zijne schepping der Plantage , 
waardoor de particuliere nijverheid gelegenheid verkreeg, 
woningen naar de eischen van den tegenwoordigen tijd 
te bouwen; met ingenomenheid mocht hij dan ook 
daarvan aan zijnen intiemen zeggen: „dit is mijn troe
telkind." 

Terecht is door de Leidsche Courant gezegd: „hij 
vervulde die betrekking met voorbeeldigen ijver tot 
zegen onzer Gemeente". 

Dat het Gemeentebestuur zijne diensten op hoogen 
prijs stelde bleek, toen het den heer Schaap, die door 
wankelende gezondheid, uit plichtbesef zijn ontslag 
vroeg, dit, „hoe noode ook" op de meest eervolle wijze 
verleende, en daarbij een pensioen toekende, zóó hoog, 
als de wet het maar eenigszins toeliet. 

Lang heeft hij het genot zijner welverdiende rust 
niet gesmaakt. Zijne uitgevoerde gemeentewerken staan 
daar als zoovele monumenten, die de gedachten aan 
hun bouwmeester zullen doen voortleven. 

Zeervccl heeft Schaap voor het onderwijs in de 
bouwkunst gedaan. Op den 14^" October 1833 
tot hulponderwijzer aan het Genootschap Mathesis 
Scientiarum Genetrix benoemd, in 1837 tot onderwijzer, 
in 1838 tot hoofdonderwijzer, in 1843 tot hoofd van 
de bouwkundige school, in 1848 tot lid van verdienste, 
in 1864 tot lid van het Bestuur, bleef hij aan dat 
Genootschap 50 jaren lang met onverdroten ijver 
werkzaam. 
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Dat het bestuur van M . S. G. hem waardeerde, 
blijkt uit het feit, dat hem op zijn halve-eeuwfeest, 
14 October 1883, een gouden gedenkpenning werd 
overhandigd, waarop dc inscriptie: „Het Genootschap 
Mathesis Scicntiarum Genetrix aan zijnen onderwijzer 
in de Bouwkunst 1833—1883". 

Die aanbieding had met een treffende toespraak plaats 
door den Voorzitter, Prof. J. M. van Beminden. Waar-
deerend waren de woorden: 

„Wij weten , hoe gij met den grootsten ijver u hebt 
toegelegd op de studie der Bouwkunst en hare hulp
wetenschappen en daarbij vooral op eigen kracht hebt 
moeten steunen en uzclven vormen. Het Genootschap 
brengt u zijnen gclukwensch, zijnen dank , zijne hulde." 

Ook de oud-leerlingen en leerlingen bleven niet achter 
om hunnen hooggeachten meester een blijk van sym
pathie te brengen door het aanbieden van een hul
deblijk , bestaande uit een massief-zilveren beeld in de 
gedaante eener vrouw, leunende tegen een Grieksche 
kolom; in de rechterhand een gouden lauwerkrans 
houdende en met de linkerhand rustende op een schild, 
waarop de monogrammen van den jubilaris; het ge
heel stond op een zwart-marmeren pedestal , in 
Griekschen stijl ontworpen, en waarop aan de voor
zijde op een zilveren plaat de opdracht en aan de andere 
zijde de spreuk van het Genootschap gegraveerd was. 

Dit geschenk was vergezeld van een prachtig album 
van olijfhout, versierd met de jaartallen 1833—1883, 
vermeldende de namen der schenkers en bevattende 
menige sierlijke penteekening van oud-leerlingen. 

Bij het overhandigen van dit huldebetoon deed de 
Voorzitter der Commissie van oud-leerlingen, de heer 
W. C. Mulder, in zijn toespraak uitkomen: „dat het 
te ver zou voeren alles op te noemen, wat de heer 
Schaap voor het onderwijs had gedaan; maar dat hij 
de man was aan wien de eer toekomt, tedezerstede 
krachtig te hebben medegewerkt om de Bouwkunst 
uit het verval op te richten, waarin zij de eerste helft 
dezer eeuw allerwege verkeerde. Dat zijne lessen niet 
zonder vrucht zijn geweest, getuigt het aantal oud
leerlingen , die reeds langen tijd op bouwkundig gebied 
een voorname plaats innemen. De gebrekkige hulp
middelen in aanmerking nemende, die hem ten dienste 
stonden, kon van den jubilaris getuigd worden: dat 
wanneer ooit het „hel]) uzelven" in beoefening is ge
bracht , dit bij hem zeker het geval was." 

Ongetwijfeld was het, bij het eeuwfeest van M. S. G. 
op den I7 d e September 1885 , een welverdiende lauwer, 
toen de Voorzitter J. A . van Dijk in zijn toespraak 
zeide: „Vooral aan u waardig medebestuurder Schaap, 
die 50 jaren onafgebroken als onderwijzer aan de school 
verbonden en met onze gouden medaille versierd zijt; 
u stel ik tot voorbeeld aan al deze jonge menschen; 
van u kunnen zij leeren, wat onverdroten ijver vermag. 
Dank voor alles, wat het Genootschap aan u verplicht 
is. Blijft nog lang trotsch op de school, gelijk de 
school trotsch is op u!" 

In verband met het onderwijs heeft de heer Schaap 
als schrijver een welverdienden lof geoogst; noemen 
wij daarvan zijn Architectuur-perspectief, de Theore
tische- Practische Rekenkunde, in vereeniging met den 
heer Van Loghem. Voorts zijne Beschouwingen over 
het esthetische der Bouwkunst; deze werken verdienen 
des te meer waardeering, als men bedenkt, dat in die 
dagen weinig of geen goede werken op dat gebied in 
de Nederlandsche taal bestonden. 

Schaap bezat bij een vluggen geest een zeldzame 
werkkracht; hij had de gave zijne gedachten duidelijk aan 
anderen mede te deelen en gevoelde behoefte dit ook 
in wijderen kring te doen. Dit deed bij hem de ge
dachte ontstaan, de Afdeeling Leiden en Omstreken 

der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op te 
richten, die den 2 November 1868 het levenslicht zag. 

Met zeerveel ijver was hij daarvoor bezield; men 
lette slechts op een 2jtal voordrachten , in dc verga
deringen gehouden; deze voordrachten liepen dikwerf 
over de meest uiteenloopende onderwerpen, zooals o. a. 
het rioolstelsel te Leiden van vroeger en later tijd, 
bij de verschillende uitlegging der stad; de Nieuwe 
Opera te Parijs; eene verhandeling over de geheiligde 
getallen in de Christelijke Bouwkunst, voornamelijk 
over het getal zeven bij den Keulschen Dom. 

17 Jaar was hij Voorzitter der Afdeeling en tot het 
einde van zijn leven Eerevoorzitter. Op aangename 
en boeiende wijze wist hij de bijeenkomsten te leiden 
en zijn schat van kennis ten beste te geven. 

Zijne nagedachtenis zal in levendig aandenken bij 
de leden blijven. 

Dat verschillende corporation een zoo veelzijdig ont
wikkeld man gaarne in haar midden zagen, blijkt uit 
het vervullen der betrekking als bestuurslid der Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, van de 
Spaarkas, van het Genootschap M. S . G. , het Brand-
wezen, enz. Hierbij gaf hij steeds grondige adviezen, 
en oordeelde helder en onbewimpeld. Ten slotte een 
enkel woord over het karakter van Schaap. Hij was 
de vraagbaak van vele zijner vakgenooten; voor ieder 
had hij een welwillend woord; met allen , van welken 
rang of stand, wist hij om te gaan; voor zijn huisge
zin een liefderijk echtgenoot en vader. Van hem kan 
naar waarheid worden gezegd, dat hij niet tevergeefs 
heeft geleefd; zijne vele vrienden zullen hem in dank
bare herinnering houden. 

Leiden, 17 Febr. 1887. W. K O K . 

P R I J S V R A G E N . 
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING D E R 

BOUWKUNST. 
De Afdeeling Amsterdam heeft twee prijsvragen uit

geschreven , als: 
EENE IJSTENT, 

welke gedurende de zomermaanden als sociëteit met 
restauratie en boothuis gebruikt kan worden, liggende 
in de bocht eener rivier of in de lengte-as van een 
grooten vijver, buiten de waterboorden uitgebouwd. 

De voeting moet in steen worden uitgevoerd; de 
bovenbouw in hout als hoofdmateriaal. 

Het pa r t e r r e , 0.30 M. boven den waterspiegel, 
moet bevatten: 

i°. Een groote zaal, waarin 100 personen gemak
kelijk aan tafeltjes kunnen zitten en circuleeren naar 
het plankier of ijs. 

2°. Eene bestuurskamer, 18 M 5 . 
3°. Een damessalon, 35 M*. , met vrij uitzicht en 

toegang over het plankier. 
4". De noodige garderobes, privaten en urinoirs. 
5". Een bufletkamer met stookgelegenheid en ber

ging, 8 M ' . 
6". Plankier, breed 3 M . , langs de gansche wa

terzijde. 
7 0 . Een boothuis, waarin 8 vierriems-gieken kun

nen geborgen worden. 
8°. Kleedkamer en accessoires voor de roeiers. 
De ve rd i ep ing moet bestaan uit een groot terras, 

waarheen gemakkelijke trappen vanaf het plankier 
voeren, voor een deel met vast dak overdekt, overi
gens met zeilen aan houten stijlen af te dekken; in 
den winter moet een orkest van 30 muzikanten hier 
een geschikte plaats vinden. 

De wijze van verlichting bij winteravondfeesten op 
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het ijs moet ten minste in hoofdzaak aangegeven wor
den ; bij de compositie is erop te letten, dat de sil
houette van het geheele gebouw bij illuminatie een 
goeden indruk maakt. 

Men verlangt 2 plattegrond-teekeningen, schaal 1: 200. 
2 doorsnede- „ „ 1: 200. 
2 opstand- „ „ 1: 100. 

Alle teekeningen in zwarte lijnen uit te voeren, 
geschikt voor photolithographische reproductie. 

Als prijs wordt uitgeloofd aan het ter bekroning 
waardig gekeurde ontwerp het Getuigschrift der Af
deeling en vijftig gulden. 

EENE VOLIÈRE IN HET PARK VAN EEN GROOT BUITEN

VERBLIJF OF EENE DIERGAARDE. 

Het gebouwtje staat naar alle richtingen vrij, grenst 
aan eene zijde aan een vijver (eendenhok) en wordt, 
over een oppervlak van ongeveer 20 M*. , verdeeld in 
vier hokken, die elk een afzonderlijke ren hebben, 
minstens 4 M . diep, voor kippen, faisanten en eenden 
Boven moeten kleinere vogels binnen de afsluiting van 
gevlochten ijzerdraad gehuisd worden. Als bekroning 
van 't geheel staat hierboven een duiventil met vrije 
vlucht. 

Verschillende materialen zijn met het oog op eene 
schilderachtige behandeling toegestaan. Hout (bezaagd 
of ruw), riet, breuksteen , bepleisterde vakken enz. 

In 't bijzonder moet de ontwerper trachten de ijzeren 
afsluitingen, hare hoofdstijlen en verdeeling zóó te 
behandelen, dat zij een schilderachtig effect maken. 

De hokken moeten voor het reinigen enz., door 
deuren toegankelijk zijn. 

Men verlangt 3 plattegrond-teekeningen, schaal 1: 50. 
1 doorsnede- „ „ 1: 50. 
2 aanzichten „ 1: 20. 

De behandeling der teekening is vrij. 
Als prijs wordt uitgeloofd het Getuigschrift der Af

deeling en vijf en-twintig gulden aan het der bekro
ning waardig gekeurde ontwerp. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. I. De medewerking aan deze prijsvraag is 
opengesteld voor de leden van alle Afdeelingen van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

Art. 2. Alle ontwerpen ter mededinging moeten 
vóór of op 15 April 1887 vrachtvrij worden ingezonden 
aan het bureau der Maatschappij (Marnixstraat 402). 

Art. 3. Het gewone schrift op de teekeningen en 
van de daarbij te voegen toelichtende beschrijvingen, 
mag niet door den ontwerper geschreven zijn. 

Art. 4 . Alle stukken moeten met een spreuk of 
motto geteekend zijn en vergezeld gaan van een brief, 
bevattende den naam en de woonplaats van den ont
werper. Buiten op dien brief moet hetzelfde motto en 
een kennelijk teeken tot terugvordering gesteld zijn. 

Art. 5. De ingezonden ontwerpen worden in handen 
gesteld van een Commissie, bestaande uit de heeren 
I. Gosschalk, C. T. J. Louis Rieber en Joseph Th. 
J. Cuypers. 

Art. 6. Het verslag zal vóór de algemeene Mei
vergadering worden opgemaakt en daar ter kennis
neming gelegd worden. 

Art. 7. De niet-bekroonde ontwerpen moeten vóór 
of op den eersten Juli 1887 worden teruggehaald. 
De bekroonde ontwerpen worden eigendom der Af
deeling, welke deze aan de Maatschappij ter uitgave 
aanbieden kan. 

D E V A C A T U R E A A N D E AMBACHTSSCHOOL 
TE GRONINGEN. 

Mijnheer de Redacteur, 

Ware het niet dat de heer P. H . Scheltema door 
argwaan op te wekken het Bestuur der Ambachtsschool 
in een valsch daglicht zoekt te plaatsen, ik zou waarlijk 
niet antwoorden op het door ZEd. ingezonden stuk in 
uw blad van 12 dezer. 

De korte termijn van aangifte geeft alleen te den
ken , dat er weinig tijd is; niets meer en niets minder. 
En weinig tijd is er; de nieuwe Directeur moet I April 
in betrekking zijn. 

Dit ter opheldering aan ieder, die zich mocht ergeren 
aan dien korten — door het Bestuur gestelden — 
termijn. Aan den bewusten brief heeft het Bestuur 
geen schuld. Het weet daarvan op dit oogenblik nog 
niets. 

Die daad kan dus alleen argwaan tegenover mij, 
niet tegenover het Bestuur opwekken. 

Den heer Scheltema te verzekeren, dat het mij pre
cies hetzelfde is wie Directeur wordt, dat ik geheel 
zonder aanzien des persoons zal stemmen, geeft natuur
lijk niets. Hij ziet een vlek en zal die ook wel blij
ven zien. 

Dat men gaarne iets wil weten aangaande eene be
trekking, waarnaar men solliciteert, is zeer duidelijk, 
maar dat men, als men zijne weetgierigheid niet on
middellijk bevredigd ziet, in 't publick argwaan gaat 
wekken cn derden beschuldigt, die geheel buiten de 
zaak zijn, is eene daad, een fatsoenlijk mensch on
waardig. 

Of de heer Scheltema tot de serieuse sollicitanten 
behoort, weet ik nog niet; of hij serieus bij het Bestuur 
in aanmerking zal kunnen komen, is vooraf niet te zeggen. 

Dit is zeker — en als de heer Scheltema dit slechts 
begreep, zou hij mijn antwoord zeer natuurlijk vin
den — dat als hij solliciteert, hij moet beginnen met 
te zeggen: „die ben ik" en moet afwachten of het 
Bestuur wil antwoorden: „dit zijn wij", zonder het recht 
te hebben, wie ook te beschuldigen, wanneer zijne 
weetgierigheid niet zoo spoedig zal worden bevredigd 
als hij wel wenscht, want dat aan haar niet zal worden 
voldaan is uit mijn antwoord niet te lezen. Integen
deel er staat woordelijk : „Wanneer het Bestuur meent 
in nadere onderhandeling met u te moeten treden, zal 
het u natuurlijk gaarne de mededeclingen doen, die 
gij wenscht." 

Of het, mijnheer de Redacteur, zijn nut kan hebben 
het vorenstaande in De Opmerker te plaatsen, laat ook 
ik ter uwer beoordeeling over. 

Met alle achting, 
uw dienstw. 

J. E. SCHOLTEN. 
Groningen, 14 Februari 1887. 

HuT" De Redactie heeft gemeend aan het schrijven 
van den heer Scholten plaatsruimte te moeten toestaan, 
nu zij den heer Scheltema in de gelegenheid heeft ge
steld zijne grieven mede te deelen. 

De onderstaande opgaven, haar welwillend toege
zonden, zijn wellicht van belang voor hen, die naar 
de vaccerende betrekking van Directeur der Ambachts
school mededingen: 

1". het getal lesuren, door den Directeur te geven 
in lijnteekenen, handteekenen, bouwkundig teekenen 
en boetseeren, bedraagt 36 per week; 

2". het vooruitzicht bestaat, des winters te worden 
belast met het onderwijs aan eene avond-teekenschool, 
verbonden aan de Ambachtsschool; 

3 '. hetjaarlijksch inkomen der school bedraagt ƒ 6 0 0 0 , 
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waarvan ƒ 4 0 0 0 aan subsidie der Gemeente en ƒ 2 0 0 0 
aan contributie van leden; 

4". de leerlingen worden verdeeld in l 3 timmerlieden, 
8 schrijnwerkers en 36 smeden, met 4 bazen; 

5°. er wordt mede onderwijs gegeven in lager onder
wijs, wiskunde en natuurwetenschappen; 

6". de school bezit een eigen gebouw met uitmun
tende lokalen. 

TECTORIUM. 
Sedert enkele weken is onder den naam „tectorium", 

dat is: dakbedekking, een artikel in den handel ge
bracht, waarvan bijna alles beloofd wordt wat men 
met redelijkheid van een goede dakbedekking ver
wachten kan. Een waterdichte, onbreekbare, licht 
doorlatende, warmte werende, buigzame en lichte dak
bedekking is iets, dat totdusverre in de bouwkundige 
wereld niet bekend was; want al deze fraaie eigen
schappen tezamen vindt men in geen enkel onzer be
kende dakbedekkings-materialen vereenigd, 

Verlangend , met een zoo bij uitstek gunstig mate-
teriaal kennis te maken , kwam een monster van deze 
stof weldra in mijn bezit. De beschrijving laat ik 
hier volgen. 

Tectorium is een weefsel van dun ijzerdraad, dat 
omsloten is door een bekleedingslaag van een door
schijnende, lijmachtige, vettig cn kleverig aanvoelen
de , gladde stof, die een zeer doordringende lijnolielucht 
verspreidt. 

Het ijzerdraadweefsel telt 16 mazen op eiken vier
kanten centimeter cn dit materiaal is ongeveer een 
halve millimeter dik; de dikte van het tectorium is 
omstreeks I ' J a 2 millimeter. Door water, zelfs door 
zeewater, wordt het niet aangetast, daar dit over de 
vettige omkleedingslaag vloeit zooals het over zeildoek 
zou heenvloeien. Gewone hagelslag zal er geen schade 
aan veroorzaken. Daar het ijzergaas uit zichzelf buig
zaam is en de omkleedingsstof taai en toch week is, 
vormt het geheel ook een buigzame, weinig veerkrach
tige , onbreekbare massa, die het licht zeergoed door
laat , een slechte warmtegeleider is cn weinig weegt. 
Tectorium is in verschillende kleuren , lichtgeel, licht
groen enz. enz. te verkrijgen en kan zeer goed dienst 
bewijzen om onbescheiden blikken door ramen of 
deuren te weren cn toch licht door te laten. Ook als 
gekleurd glas kan het aangewend worden bijwijze van 
een gebrand glasraam. Het tectorium is van buitcn-
landsch fabrikaat, inbinden, evenals bladzink, verkrijg
baar en kost ongeveer ƒ 3 . 6 5 per M ' . De bladen 
worden eenvoudig, 2 of 3 centimeter over elkander 
dekkend, op het dakschot gelegd en met een paar 
spijkers, tusschen de mazen door en onder een lat, op 
het dakschot vastgespijkerd. Het zou zeker niet 
moeilijk zijn voor de deknaden een voldoend aanslui
tend verbindingsmastick te vervaardigen. Om het op
waaien bij hevigen wind te voorkomen moeten hier en 
daar tusschen de mazen een paar spijkers of draadna
gels ingedreven worden ; men behoeft op die plekken, 
door de taaiheid van het tectorium , niet voor lekkages 
te vreezen zoolang dc omtrek ongeschonden blijft. 

De geringe zwaarte van het materiaal vereischt slechts 
een lichte kapconstructie, waarbij een niet onbelang
rijke kostenbesparing gemaakt kan worden. 

Het tectorium wordt aanbevolen voor droogkamers, 
woningen aan het strand, aannemerskeeten , overdekte 
gangen, lantarens, volières, tuinhuizen, stallen, enz. 
en het kan dan ook bij de meesten van dergelijke ge
bouwtjes met goed gevolg in practijk gebracht worden. 

Eén groot nadeel heeft het echter, dat men niet ver
zwijgen mag en waarmede ieder verbruiker wel degelijk 
rekening dient te houden. Het is namelijk in hevige 

mate brandbaar en zelfs een klein weinigje van de om
kleedingsstof, die veel overeenkomst heeft met verdikte 
lijnolie in vasten toestand, brandde, op een koperen 
schaaltje verwarmd, met een felle vlam. Eerst was de 
stof tot een smeltende , kokende, zwarte vloeistof over
gegaan , die in zeer fel brandend gas veranderde met 
achterlating van dunne zwarte kool, die lang nagloeide. 
Deze eigenschap van tectorium maakt de toepassing 
zeer gevaarlijk op plaatsen, waar vuur in de nabijheid 
komt, en bij brand zal het in zeer krachtige mate tot 
algeheele vernieling medewerken. 

Voor enkele afzonderlijk staande gebouwtjes, zoo-
als tuinhuisjes, kippen en duivenhokken, tentjes, af
daken , schuren, bergplaatsen, loodsen enz. is het 
zeker tot afdekking geschikt; minder echter voor 
stallen , hooikl ampen, boerderijen en overal waar daken 
met schoorsteenen moeten afgedekt worden of waar 
zich schoorsteenen op korten afstand bevinden. 

Een klein stukje tectorium van slechts 2 bij 3 c .M. , 
bij een matig kachclvuur gehouden , begon terstond te 
smelten en onmiddellijk daarop te branden met een 
felle, lichtgevende vlam, die 15 c M. hoog opschoot 
terwijl zwart vocht fel brandend afdrupte, liet ver
branden gaat gepaard met het verspreiden van een 
zwarten walm en een afschuwelijken stank van bran
dend vet. Van het stukje tectorium bleef niets dan 
het ijzergaas en een weinig zwarte kool over. 

Hoewel het niet waarschijnlijk is, dat langdurige 
toepassing meerdere nadeelen of gebreken zal leeren 
kennen dan dit ééne groote hoofdgebrek, zal het ons 
verheugen, als wij daarvan door ondervinding over
tuigd geworden zijn. 

De heer De Voogt, Technisch bureau, Admini
stratiegebouw der H . IJ. S. kamer 32, is zoo wel
willend prijzen en monsters op aanvraag te verstrekken. 

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 . De Maatschappij tot Bevordering der Bouw

kunst heeft het voornemen eene tentoonstelling van bouwkun
dige ontwerpen te houden van Zondag 17 Apri l tot Zaterdag 4 
Juni e. k. Het Bestuur looft een zilveren medaille uit, gesla
gen op den stempel der Maatschappij, zoowel voor het beste 
en daartoe waardig gekeurde ontwerp van een u i t g e v o e r d 
als van een o n u i t g e v o e r d bouwwerk, cn bovendien een 
bronzen medaille voor de beste en daartoe waardig gekeurde 
teekening van een bestaand, oud Nederlandsch gebouw. 

Het reglement der tentoonstelling is in het Bouwkundig 
Weekblad van 12 Februari opgenomen. 

— Binnen eenige dagen zal in Arti et Amieitiae eene ten
toonstelling worden geopend van werken van den Russischen 
schilder Wassily Wereschtschagin. Na aan de Academie te 
St-Petersburg, op 18-jarigen leeftijd, een eersten prijs te 
hebben behaald voor eene schilderij: De thuiskomst van 
Odysseus, begaf hij zich naar Parijs om zijne studiën voort te 
zetten. Zijn nart trok hem echter naar het Oosten. Hij sloot 
zich als vrijwilliger aan bij de expeditie van generaal Kauff-
mann, en trok geheel Midden-Azie door, overal schetsen ne
mende en studies verzamelende. Te München (in 1870—1874) 
bracht hij zijne schetsen op het doek. Zij zijn meest ontleend 
aan het soldatenleven en den bekenden strijd tegen Buchara 
en Chiwa. 

F R A N E K F . R . De gevel van het stadhuis, uit een architecto
nisch oogpunt hoogst belangrijk, eischte eene spoedige her
stelling en daartoe werd een som van ƒ6500 gevorderd. Het 
Gemeentebestuur riep de medewerking der Regeering i n , met 
het gevolg, dat op de staatsbegrooting voor 1886eene bijdrage 
in de kosten ad / 3000 werd toegestaan, terwijl de Gemeente 
op zich nam voor het restant ad ƒ 3500 te zorgen. In de maand 
Augustus kon met de uitvoering een aanvang worden gemaakt 
maar de werkzaamheden moesten in December wegens het 
jaargetijde gestaakt worden. Deze zijn echter reeds zoover 
gevorderd dat, als eerlang de hervatting kan plaatshebben, 
de voltooiing waarschijnlijk na weinige maanden kan worden 
verwacht. 

De herstelling geschiedt volgens het plan van den architect 
van 's Rijks museumgebouwen, den heer Dr. J. Th . H. Cuypers, 

Als commissie voor de herstelling zijn werkzaam de heeren 
Mr. B. P. baron van Hannxma thoeSlooten, Commissaris des 
Konings in de prov. Friesland; Mr. A . Ferf, burgemeester van 
Franeker, en M. Hofstra, gemeente-architect aldaar. 
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U T R E C H T . De heer G . Hagcman, hoofd 
opzichter der Ned. Rijnspoorwegmaat
schappij, ter standplaats Gouda, heeft tegen 
I Mei a. s. zijn eervol ontslag aangevraagd. 

DELFT. Maandag j l . werd het stoffelijk 
overschot van den oud-hoogleeraar D. 
Grothe op plechtige wijze ter aarde besteld. 
Dr. A. C. Oudeinans Jr., directcur-hoog-
lecraar der Polytechnische school, die op 
de begraafplaats 't eerst het woord voerde, 
schetste Grothe als een man, woekerende 
met den tijd ten nutte zijner medemenschen. 
De ontslapene had eene practische oplei
ding genoten en vormde zich door eigen 
toedoen en wilskracht; na zijne studiën te 
Berlijn volbracht te hebben, werd hij op 
jeugdigen leeftijd eerst als docent en later 
als Directeur aan de Gewerbeschulc te 
Hagen geplaatst. In 1S50 werd hij tot 
hoofd eener op te richten bijzondere tech
nische school te Utrecht benoemd, en daar 
legde hij den eersten grondslag voor dc 
mechanische technologie in Nederland; in 
1864 werd hij benoemd als leeraar aan de 
Pol. school, waar hij tot den hoogen ou
derdom van 76 jaar heeft gewerkt. Hij 
wees erop hoe Grothe zijne gaven ook 
voor de Maatschappij steeds heeft ten 
beste gegeven, getuige zijne ijverige be-( 
moeiingen bij de oprichting van het De
partement van Nijverheid en van Alge
meene Kennis alhier, en de verschillende 
voordrachten, in die Vereenigingen en in 
Diligentia te 's-Hage gehouden. Hij werd 
geëerd door zijne tijdgenooten, getuigede 
groote hulde, hem bij zijn 5o-j;irig jubilé 
zoowel uit het buitenland als uit Nederland | 
gebracht. 

G R O N I N G E N . De Gemeenteraad heeft 
besloten, in het Sterrebosch eene muziek
tent te doen bouwen ten behoeve van de 
publieke uitvoeringen der schutterij-muziek 
gedurende de zomermaanden. 

B R E D A . De Commissie voor dc waterlei
ding heeft den Raad voorgesteld den heer 
J. Schotel, te Rotterdam, tot ingenieur 
te benoemen. 

D E O P M E R K E R . 

tegrond enz. voor electrische verlichting 
van gebouwen. Naar men uit goede bron 
verneemt, heeft de Nederlandsche F.lec-
triciteits-maatscbappij zich alsnu weder 
tot het Gemeentebestuur gewend, cn bij 
die aanvrage bovengenoemde algemeene 
bepalingen in acht genomen. De beslis
sing omtrent deze aanvrage zal zeker 
alom met belangstelling tegemoet gezien 
worden, temeer omdat Burgemeester en 
Wethouders in hunne voordracht van 3 
October 1885 schreven: »Kan de noodige 
zekerheid verkregen worden, dat zij op 
deugdelijke wijzezal plaatshebben, zoo ach
ten wij het nemen van eene proef in het 
algemeen belang. Wij onderschatten toch 
geenszins dc voordcelen, welke de electri
sche verlichting boven elke andere verlich
ting heeft". Vooral met het oog op de twij
felachtige hoedanigheden van de openbare 
cn particuliere gasverlichting, waarover 
herhaaldelijk klachten rijzen, kon de con
cessie aanvrage der ElectriciteitS-maat-
schappij niet opeen geschikter tijdstip zijn 
ingediend. 

— Den len Maart e. k. hoopt de heer 
H . C. de Boer, opzichter bij het water
schap •Hemelumer Oldefaart en N'oord-
wolde" te Staveren, den dag te herdenken, 
waarop hij vóór 50 jaar in vasten dienst trad. 
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K A M P E N . De Gemeenteraad heeft de 
instructie vastgesteld voor den te benoe
men directeur der gasfabriek en daarin 
de bepaling opgenomen, dat een zakelijke 
bergtocht van f4000 moet gestort worden. 

M A A S T R I C H T . Het Burgerlijk Armbe
stuur heeft besloten tot het doen eener 
belangrijke verbouwing van het tegen
woordige Ziekenhuis, genaamd Calvarien-
berg. waarvan de inrichting reeds sedert 
vele jaren als onvoldoende werd beschouwd. 

De ontwerpen der verbouwing zijn op
gemaakt door dc architecten Bilmeijer en 
Van Riel te Antwerpen en de kosten 
zullen ruim ƒ 270,000 bedragen. 

De Gemeente Maastricht zal dit belang
rijke werk steunen door eene geldelijke 
bijdrage van hoogstens ƒ 80,000 en voor-
waardelijken afstand van voor de verbou
wing en uitbreiding benoodigde voormalige 
vestinggronden ter oppervlakte van 3', a 
4 hektaren. 

— Het vraagstuk der electrische verlich
ting zal wederom spoedig in den Gemeen
teraad te Amsterdam aanhangig worden 
gemaakt. De eerste maal, in het jaar 
1882, werd eene concessie-aanvrage hier
omtrent op voorstel van Burg. en Weth. af
gewezen, in afwachting van de oplossing 
van het toen aanhangige vraagstuk der 
gasverlichting. Nauwelijks was het tijd
stip dezer oplossing aangebroken, of in 
October 1885 kwamen nieuwe concessie
aanvragen in van verschillende firma's cn 
maatschappijen, die met eene daarbij ge
voegde voordracht van Burgemeester en 
Wethouders in de raadszitting van 28 Oc
tober daaraanvolgende, werden behandeld. 
Met eenige wijziging in die voordracht 
werden toen de algemeene hepalingen vast
gesteld, waarop vergunning zou kunnen 
worden verleend tot het leggen cn hebben 
van geleidingen in den openbaren gemeen-

BENOEMINGEN. 
Bij de uitvoering van verschillende kunst

werken en het graven van een kanaalvak 
nabij den Lcidschen Rijn onder Utrecht, 
behoorende tot de werken voor den aan
leg van het nieuwe Merwede-kanaal, heeft 
de Minister van Waterstaat benoemd tot 
tijdelijk opzichter, met ingang van 1 Maart 
e. k , den heer J. J. Blommcsteyn, thans 

.tijdelijk opzichter te Vreeswijk. 
Inplaats van den heer G. A . de Favauge, 

is tot directeur der Waterleiding te Arn
hem benoemd de heer P. C. Rijk, thans 
adjunct-directeur der gemeentewerken. 

A r J V E R T E N T l Ê N 

M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n . 

A A N B E S T E D I N G . 
De tjjd. Rentmeester der DOMEINEN te Khm-

ilert zal op Zaturdag 5 Maart 1887, dea middags 
te 12 uren, ten Raadhuize aldaar, bjj enkele 
inschrijving aanbesteden: 

H e t afgraven van het i n d e n pol 
de r Lokker sgor s onder K l u n d e r t 
gelegen doel van den verva l l en 
spoorweg Moerdi jk—Zevenber
gen en het hers tel len v a n door 
d ien spoorweg afgesneden wa
ter le idingen. 

N. l i . Te verwerken hoeveelheid grond 
30.000 M*. 

Aanwijzing in loco op Zaturdag 20 February 
en Vrjjdag 4 Maart 1SS7, telkens des voor-: 
middags te 10 uren, aanvangende aan het 
voormalige stations-emplacement te .Moerdijk. 

liet bestek met twee teekeningen ligt ter i 
visie in de Stadsherberg te Klundert en ten 
Kantore van den Rentmeester, bjj wien en | 
bjj den Hoofdopzichter P. VAN H E E R V E J Z . 
te Breda gedrukte exemplaren ad een gulden 
per stel op franco aanvrage verkrijgbaar zijn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Hoofd
opzichter voornoemd. 

llollaiiilsclic IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 7'" Maart 1887. des na

middags ten 2 ure, zal in Kamer N " 40 van 
het Administratiegebouw der Haatsohappij 
aan het Droogbak te Amsterdam worden 
aanbesteed: 

volgens bestek N". 394. 
H e t makon van gebouwen , tun-

nols , k o o r m u r e n , porrons en 
verdere w o r k o n op het Stations-
emplacement den Haag . 

R a m i n g / 313.000 
en volgens bestek N" . 400. 

H o t l evoron van stalen laschpla-
ton, rjzoron n o k k e n , haak- on 
schroofbouten en contrarai ls i n 
7 perceelen. 

Bestekken en teekeningen zijn tegen be
taling van ƒ3.00 per exemplaar voor Itestek 
N°. 394 en van /" 1.50 per exemplaar voor 
Bestek N". 400 te verkrijgen aan Eet Bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer N°. 
154 van bovengenoemd Administratiegebouw, 
alwaar ook inlichtingen zijn te verkrijgen. 

Aanwijzing voor bestek N". 394 geschiedt 
als in het llcstek is aangegeven. 

f)e Administrateur. 

G e m e e n t e O s s e n d r e c h t 

O P E N B A R E 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER i : \ WETHOUDERS der 

gemeente OSSI:.\DHECHT zullen op Maan
dag den 21 Maart 1887. des voormiddags ten 
11 ure, op het Raadhuis in het openhaar 
aanbesteden: 

H e t ve rbouwon en vorgrooten der 
Gemeenteschool , met bij leve
r i n g van allo daarvoor gevor
derde mator ia len en hot benoo
digde ameublement . 

Bestek en teekeningen liggen van at' 21 
Februari op het Raadhuis ter inzag', alwaar 
bestekken verkrijgbaar zijn tegen ƒ0.50 per 
exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal gegeven worden 
den I I Maart des voormiddags ten 11 ure, 
terwijl verdere inlichtingen te bekomen zjjn 
ten kantore van den Architect R. H. C. V A N 
SO.MEREN te Bergen-o/t-Zoom. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
P. ,1. VAN MECIIELEN. 

De Secretaris, 
E. J . H . AHA.V. 

Ossendrecht, IS Februari 1887. 

OPENBARE 

Nageperste 
G e v e l - , S ie r - en P r o f i elsteenen 

FR. VAN DE L00 ShVemmel bij Nijmegen, 
Gouden Medaille Antwerpen 1885. 

Eere-Diploma Groningen 1886. 
V e e l v e r m i n d e r d e prfjzen. 

B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 28 Februari 
1887, des middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

Het verhoogen v a n de D R A A I 
B R U G over de oosteli jke door
vaar t i n het Open Havenfront 
en bfjbehoorende w e r k e n . 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgcn ter Stadsdrukkery, 
tegen betaling van ƒ 0.30. 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architeet, Uaadhuiskanier N". 
101, van 11 uur 's ochtends tot I uur 's na
middags, gedurende de week welke der be
steding voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N T1EN110VEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 10 Februari 1887. 
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DIJKGRAAF E X HOOGHEEMRADEN 
V A N RIJNLAND zjjn van voornemen in 
het openbaar aan te besteden op den 12ar,> 
Maart 1887: 

a. het maken van eene vaste ijzeren 
Brug te Oegstgeest en van eene 
ijzeren Draaibru; te Spaara-
dam, in twee perceelen; 

b. het eenjarig onderhoud van Slui
zen, Bruggen en Wachterswo-
ningen, in acht perceelen; 

c de levering van verschillende 
Hout-, Weg- en Dijkmaterialen, 
in veertien perceelen. 

De Bestekken zjjn van den ]'Jde" dezer af 
te bekomen op de Secretarie van Rijnland 
te Leiden; het I• Bestek voor dertig cents, en 
de beide anderen ieder voor tien cents, voor 
zoover de voorraad strekt. 

Nadere inlichtingen zjjn te verkrijgen op 
het Bureau van den Ingenieur in het (ie-
meenlandshuis van Kjjnland te Leiden. 

tJijkgraaf en Hoogheemraden 
van Rijnland, 

C. COCK, loco Dijkgraaf 
EGBERT DE VRIES, Secretaris. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY LTD, LONDON. 
E x p l o i t a t i e d e r M i j n e n v a n V a l d e T r a v e r s . 

F A B R I E K t RAüfc' MARK. N A T U U R L A S P H A L T 
B̂SaHEHIW VAN 

T A L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

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

Bouwterrein te Koop. 
Aan den Roermondschen 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 lieer H. V A N 
GASSELT, Mr. Timmerman, aldaar. 

Gecomprimeerde Asphaltvvegen en dito Dorsen vloeren. 

Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Moutvloeren, 

Kelders. 

kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magaz-ijnvloeren, Gangen, Verandas, 

Brug- en Dakbedekkingen, Ueton-I'iindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindel i jk , Voch twerend , Ondoordringbaar , Geraaswerend. 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C . O Z N . , Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

DE LINT & C. 
Oottxeedijk SMN, ttotterdam. 

V L O E R - en W A N D T E G E L S , 

TROTTOIR-, tEMEXT- U1JZERSTEEMEGELS. 
Groote voorraden. 

Bekroond: 
Dusselclorp 1880 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

G o u d e n M e d a i l l e 

A m s t e r d a m 1883 
J O H A N N O D O R I C O , F r a n k f o r t a / M . 

FABRIEK VAN 

M a r m e r m o z a ï e k en Ter razzo -v loe ren , G l a s m o z a ï e k , 
K u n s t m a r m e r en C e m e n t u i t v o e r i n g e n . 

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen,', Boston. 
Opsferic l i t 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
P E E D . E N G B E S , Amsterdam, 

Heerengracli.' • bij <le Oude Spiegelstraat n . 335. 

BECKER & BUB1HNGU. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V . , N 

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

, .ij. 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-tjzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

Bjj de Nederlandsche Tramweg-Maat
schappij kan geplaatst worden 

E E N T E C H N I C U S , 
om te worden belast met het toezicht op 
den technischen cn loopenden dienst. 

Zicli schriftelijk, met opgave van ouder
dom, vorige betrekking enz. te melden aan 
het bureau der Maatschappij te Heerenveen. 

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«. U 3 f l , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, eaz. 
Projecten cn begrootingen worden kosteloos 

treleverd. 

PHOTÖLITIIOGRAPHIE, P I I O W U P H I E 
en Stéréotype-Inrichting 

v a n G . J . T H I E M E , t e A r n h e m . 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor PlioLtlth.graphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van II11. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'heteilnc*-
fraphlc voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Kti'-n-oi}iir-iiiriiliting voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven vnn bewerking, 
worden op f rui co aanvrage gratis toegezonden. 

Gh. J . T H I E M E . 

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

5T00METELS u WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
I - D I P L O M A (hoogste onderscheiding), 

Ho l landsche 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 S. W . van der Wie l & C ° . , te Arnhem. 
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Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentieni vooruitbetaling en fran 

Hureau van De Opmerker, l)riekonine,cnstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia [AN SI'RINOER, 

C. li. POSTHUMUS MEYJES en A. \V. W'EISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

C. U. POSTHUMUS MKYJKS , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. BjuDfMKR HZN\ , Reguliersgracht 74, te Amsterdam. 
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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 

De 878 s , c gewone vergadering zal worden gehouden 
op Woensdag 2 Maart, des avonds te 8 uren, in het 
American Hotel alhier. 

De agenda voor deze vergadering is: 
Mededeelingen van het Bestuur. 
Kunstbeschouwing van den heer Leonard A . Springer, 

over de oude en nieuwe geschiedenis der tuinbouwkunst 
tot aan het einde van het tijdperk van Le Nótre . 

Kunstbeschouwing, te geven door den heer W . D . 
J . Bodenkemper. 

Uitschrijven van een prijsvraag. 

Als buitenlid is toegetreden de heer W . Fontein, 
bouwkundige te Leiden. 

Op de prijsvraag voor een E d e n - T h e a t e r zijn 
vijf antwoorden ingekomen onder dc motto's Excelsior, 
Amsterdamsen Wapen, Faun, K en Offenbach, die in I 
de Sociëteits-zaal zijn geëxposeerd . 

De Penningmeester zal in het begin der week over-
gaan tot het innen der contributiën van gewone leden. • 

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

F . J . Bremmer Hzn. 

(A. e tA.) G E K L E U R D G L A S . 
De kunst van het glasschilderen stond reeds op een 

groote hoogte, toen de meeste andere zusterkunsten j 
nog pas in haar kindschheid waren. Vele kunstenaars 
hadden reeds de vensters van tal van kathedralen met 
onsterfelijke meesterwerken versierd, toen Giotto nog 
niet geboren was en Cimabuc de wetten der monu
mentale schilderkunst nog moest ontdekken. 

De oorzaak hiervan is niet verre te zoeken. In de 
rijk gedecoreerde kerk-interieurs waren de onbeschil
derde vensters onaangenaam voor het oog; zij vloek
ten als het ware met hun omgeving. Reeds de Ro
meinen hadden een doorschijnende steensoort, lapis 
specularis geheeten, voor het vullen der vensterope
ningen gebruikt. De Mooren en Perzen vulden hunne 
vensteropeningen met fijn houten latwerk, niet slechts 
om schaduw te verkrijgen, doch ook om decoratieve 

redenen. De Chincczen gebruiken nog thans beschil
derd papier om hunne vensters te dichten. De kun
stenaars der middeleeuwen zochten de vensteropenin
gen als versieringsmotief te gebruiken, door ze met 
maaswerk te vullen en daartusschen gebrand glas aan 
te brengen. 

Het gekleurde glas werd door de Romeinen reeds 
in hunne mozaïeken gebruikt. Dc muren van Theo-
derik's palcis waren geheel met glasmozaïek bedekt. 
De eerste schrijvers, die over glazen vensters spreken, 
zijn de heilige Jeronimus en Gregorius van Tours, 
die beiden in het laatst der vierde eeuw leefden. W i l -
fried, aartsbisschop van York, deed in 669 dc vensters 
van zijn kathedraal beglazcn. Reeds in 979 waren 
Venetiaansche werklieden te Limoges met het vervaar
digen van gekleurd glas bezig. In 983 werden ook 
in het klooster Tcgernsce, in Beieren , de eerste ge
kleurde vensters gemaakt. Deze eerste glasschilder
werken herinnerden levendig aan de glasmozaïeken , 
waarnaar zij gevolgd waren. Zij bestonden slechts uit 
stukjes glas van verschillende kleur, door strookjes 
lood aan elkaar verbonden. Slechts de hoofden der 
figuren werden eenigszins beschilderd. 

Wanneer men een vrocg-middelecuwsch geschilderd 
venster beschouwt, ziet men aanstonds , dat de stukken 
glas zoo gerangschikt zijn, dat zij als het ware een 
groot tapijt vormen; alle kleuren smelten tot één ge
heel samen. Men herinnert zich onmiddellijk de mo
zaïeken , die de voorbeelden voor de glasschilders ge
weest zijn. Komt men nader bij het venster, dan 
beginnen zich de details te vertoonen, doch zij zijn 
zóó behandeld, dat zij aan het effect van het geheel 
geen schade doen. 

De bijbelsche figuren zijn met vaste hand geteekend, 
en zijn soms met een naïeveteit behandeld, die een 
glimlach op de lippen brengt. Beschouwt men het 
venster met een tooneelkijker, dan doen zich telkens 
nieuwe bijzonderheden voor. Verwijdert men zich ech
ter , dan maakt het venster, trots al zijn details, weer 
den indruk van één groot tapijt. 

Toen, in lateren tijd, dc glas&brikage vorderingen 
maakte, bepaalden zich de glasschilders niet meer tot 
de kleine voorstellingen, die in dc XlIIe eeuw gebrui
kelijk waren. Zij maakten langzamerhand grootcr: 
figuren, en in de XVIe eeuw werden die tot con 
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ties over de geheele breedte der vensters samengevoegd. 
Reeds dc XlVe-ccuwschc vensters vertoonden niet 

meer het glasmozaïek van vroeger. In de XVe eeuw 
werd de compositie gaandeweg vrijer. Heldere tinten 
worden bij voorkeur aangewend, vooral bij de troon
hemels, die, in de rijkste flamboyantvormen ontwor
pen, zich boven de heiligenbeelden bevinden. Ook dc 
lichte kleuren van de fonds zijn niet bevorderlijk aan 
de harmonie van het geheel. 

In de XVI* eeuw, toen de antieke vormen meer in 
eere kwamen, werden zeer fraaie vensters geschilderd. 
Wij bezitten in de glazen te Gouda en in de oude kerk 
tc Amsterdam zeer schoone kunstwerken uit dit tijdvak. 
Decompositie dezer glazen stoort zich niet aan de stij
len , die zich in het venster bevinden, wat uit een 
esthetisch oogpunt zeker een fout is. Dc teekening is 
zeer rijk; de figuren hebben de meest verschillende 
houdingen, en de achtergronden worden meestal ge
vormd door weelderige Renaissance gebouwen, die van 
een grondige studie der perspectief blijkgeven. De 
kleur dezer vensters is meestal zeer schoon. 

In den aanvang der zeventiende eeuw werd de glas
schilderkunst nog hier en daar, o. a. ook bij ons te 
lande, beoefend. De glazen uit dien tijd zijn meestal 
niet helder van toon, zooals de vroegere; dikwijls zijn 
zij voor een groot deel in grisaille of bruin behandeld, 
cn zijn slechts enkele gedeelten gekleurd. Het beschil
deren van geheele glasruiten met eenigszins opaque 
kleuren komt in dezen tijd veelvuldig voor. Som
mige der Goudsche glazen cn ook die in de kerk te 
Edam zijn voorbeelden dezer XVIF'-ecuwsche methode. 

In de XVIII*" eeuw was de kunst van glasschilde
ren zoo goed als vergeten. Eerst in de XIX' 1 , kwam 
zij weer in cere. Vooral te München cn in België 
maakte men er werk van. De eerste moderne glas
vensters waren te zeer als schilderijen behandeld om 
te kunnen voldoen. Vandaar dan ook, dat o. a. de 
nieuwe glazen van den Dom te Keulen of van vele 
Berlijnsche kerken niet den gewenschten indruk maken. 
Ook de kleuren hadden niet de gewenschte harmonie. 
Later, toen men de oude glasschilderwerken nader 
leerde kennen, begon er echter verbetering tc komen 
en al staat de glasschilderkunst nog niet op haar vroe
gere hoogte, er worden thans toch zeer verdienstelijke 
vensters gemaakt. E. 
TENTOONSTELLING VAN HOUW- EN BEELD

HOUWKUNST IN HET PARIJSCHE SALON 
VAN 1886. 

In 't algemeen hebben dc beoefenaars van bouw- en 
beeldhouwkunst weinig voldoening van hun werk, als 
dit tegelijk met schilderijen wordt tentoongesteld. Bij 
het publiek bestaat nog altijd een zekere voorliefde 
voor de gewrochten van 'tpenseel, en hieraan is het 
te wijten, dat het meerendeel der bezoekers gewoonlijk 
gevonden wordt in de zalen, waar de schilderkunst 
vertegenwoordigd is. 

Men wijte dit niet aan opzettelijke verwaarloozing, 
aan onverschilligheid jegens beeldhouwkunst en ar
chitectuur. Dit is geenszins het geval, want zonder 
overdrijving kan erop gewezen worden, dat dc bouw
kunst de populairste aller kunsten is en dat, inruimen 
zin opgevat, geen andere kunst het gansche volksleven 
zoozeer beheerscht en zóó innig daarmee verbonden is. 

De oorzaak van die geringere belangstelling ligt in 
hoofdzaak aan de minder begrijpelijke wijze, waarop 
architect en beeldhouwer hunne scheppingen voorstel
len en hunne gedachten te aanschouwen geven. Wordt 
de teekening van een of ander monumentaal gebouw 
een enkele maal door een relief-voorstelling of een 
model toegelicht, dan ontbreekt het niet aan belang

stelling en met graagte wordt van de bouwkunstige 
gewrochten kennisgenomen. Teekeningen alleen, en 
vooral meetkundige voorstellingen van het interieur, 
de zoogenaamde doorsneden , kunnen het groote publiek 
geen belang inboezemen en zijn voor een leek meestal 
onbegrijpelijk. De minder algemeene belangstelling 
heeft ook haar goede zijde; de meerdere kennis, die 
vereischt wordt om bouwkundige teekeningen te ont
cijferen en te begrijpen, maakt het ccn leek moeilijk, 
ja ondoenlijk om critick te voeren, en daardoor komt 
de architect niet zoo spoedig in verzoeking om aan 
de soms grillige eischen van 't publick te voldoen, 
waardoor hij tot gevaarlijke fantasieën verleid wordt. 
Bouwkundige projecten kunnen slechts door kunstbroe
ders beoordeeld worden en dit komt der kunst ten goede. 

Verschillende architecten, vooral die van het jongere 
geslacht, hebben in den laatsten tijd meer werk van de 
teekeningen gemaakt, waarbij perspectief en kleur, die 
machtige factoren van de schilderkunst, ook een rol 
vervullen. Wordt dit niet overdreven cn steeds gezorgd, 
dat de constructeur in den teekenaar is terug te 
vinden, dan mag dit streven naar populariteit, deze 
concessie aan het nict-deskundige publiek, niet afge
keurd worden. Streeft men den schilder te veel ter 
zijde en gaat de constructeur in den overbekwamen 
teekenaar verloren, dan wordt het architcctuur-teekcnen 
tot prentmakerij verlaagd. Daar enkele jongelui veel 
neiging toonen tot die uitersten over te slaan, is het 
voor jury's een dure plicht tegen overdrijving te waken 
en dergelijke werken eenvoudig te weren; het voort
schrijden in die richting zou op ondergang der archi
tectuur uitloopen. 

Bouwkunstige teekeningen verdeelen zich altijd in 
twee hoofdgroepen, n.m. studiën van het verleden en 
ontwerpen voor de toekomst. Ook de architecten wor
den gewoonlijk in twee hoofd-afdeelingen gerangschikt, 
die tegenwoordig, zeer in 't belang der kunst, meer en 
meer tot elkander naderen. 

De eene groep put hare grondbeginselen cn motieven 
uit de Grieksche, Romeinsche cn Italiaansche monu
menten , terwijl dc andere groep meer bij de middel-
ceuwsche en nationale bouwwerken ter schole gaat. 
Exclusivisme in een dezer richtingen heeft zelden tot 
gelukkige uitkomsten geleid cn getuigt altijd van een 
zekere bekrompenheid van geest. Degelijke kennis der 
goede nationale monumenten, ons door de vaderen als 
ertdeel nagelaten, gepaard aan een grondige studie der 
klassieke meesterwerk-en, zal zeker bevorderlijk zijn en 
veel bijdragen om ontwerpen te scheppen in een stijl, 
die geschikt is voor onze hedendaagsche gebruiken en 
gewoonten en op dc goede overleveringen van het ver
leden steunt, zonder in bepaalde reproductie tc verval
len ; dergelijke projecten zullen de nakomelingschap een 
beeld geven van ons hedendaagsch maatschappelijk leven. 

AI moet erkend worden dat dergelijke veelzijdige 
kennis bij de aanstaande architecten voldoende wordt 
aangekweekt, zou zij, om ten volle aan 't doel tc be
antwoorden, ook bij de overige studeerende jongeling
schap tot op zekere hoogte moeten worden aangeleerd. 
De publieke opinie moet den geest der artisten onder
steunen ; smaak cn kennis bij den patroon komen den 
architect ten goede. Wanneer goede elementaire ideeën 
over de grondbeginselen der geschiedenis en de wetten 
der architectuur aan de verschillende inrichtingen voor 
hooger onderwijs gedoceerd werden, zou er een geslacht 
ontstaan, dat beter voorbereid is dan het hedendaag
sche om het noodzakelijke te begrijpen en in te zien, 
dat voor nieuwe bouwprojecten een goede practische 
bestemming met een zekere uitdrukking van schoon
heid gepaard moet gaan. Pogingen om erfstukken uit 
vroegere eeuwen voor verval of vernietiging te behoe-
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den, zouden beter gewaardeerd worden als men de 
overtuiging had , dat eerbied voor en kennis van het
geen is of was, noodzakelijk zijn om zich voor te be
reiden tot hetgeen komen moet. 

De verschillende architectuurtcckcningen , in de daar
voor bestemde zalen tentoongesteld, geven over den 
toestand cn over de vorderingen der bouwkunst in het 
hedendaagsche Frankrijk een zeer belangrijk overzicht. 
In 't kort zullen wij eenige dezer werken bespreken 
en beginnen met die, welke onder de rubriek, „stu
diën van 't verleden" thuis bchooren. 

Blavette, ouó-pc/isioiuiaire de Rome, die verleden 
jaar een merkwaardig project over het Pantheon van 
Agrippa, benevens een keurig aquarel van het plafond 
der Sala del Collegio in het Doge-paleis te Venetië 
inzond, geeft dit jaar interessante studiën over de hy-
postyle-zaal in den grooten tempel te Karaak, een 
Arabisch graf bij Kaïro cn de kerk San Miniato al 
Montc' te Florence te aanschouwen. Voorts werden 
door hem hoogst belangrijke teekeningen gezonden be
treffende dc gebouwen van Eleusis, den zetel van het 
mystieke hellenisme , waardoor de verzameling teeke
ningen , sedert het begin dezer eeuw door de verschil
lende pensionnaires van Rome vervaardigd , belangrijk 
vergroot wordt. Het zou zeer nuttig zijn die werken, tot 
heden in de portefeuilles van de Ecole des Beaux-arts 
bewaard, in eene speciale galerij of een museum voort
durend ter bezichtiging te stellen. Werd deze collectie 
klassieke studiën, zoomede die , welke in 't bezit is van 
de commissie voor dc historische monumenten, blijvend 
aan de architectonische opvoeding dienstbaar gemaakt, 
dan zou deze gebeurtenis met gouden letteren in de 
geschiedboeken der Europeesche kunstwereld geboekt 
worden. 

Paulin geeft een perspectief van de thermen van Dio-
cletanis, Blondcl studiën over het Ercchtheion, Boitte 
over Pompeji enz. De werken, door de commissie 
voor dc historische monumenten tentoongesteld, heb
ben niet alleen betrekking op de middeleeuwen en de 
Renaissance; ook tal van andere hoogst gewichtige 
monumenten op Franschen bodem worden daarbij aan-
aangetroffen. 

Onder de voortbrengselen der Italiaansche Renaissance 
noemen wij een werk van Suasso over de beroemde 
Villa di papa Guilio bij Rome. 

Deze schoone studiën over het verleden, waarvan in 
korte trekken slechts enkele werden aangehaald, zijn 
geenszins nuttelooze proeven van dillettantisme; zij 
dienen niet alleen, maar zijn onontbeerlijk om bij de 
architecten scheppingskracht aan tc kweeken, hen ge
schikt en bekwaam tc maken tot het vormen en ont
werpen van oorspronkelijke motieven voor de moderne 
scheppingen. Teekeningen, waarin getracht wordt de 
vormen van 't verleden dienstbaar te maken aan de 
gewoonten en de eischen van het heden, of waarin be
proefd wordt nieuwe vormen te scheppen, zullen steeds 
belang inboezemen. Op dit terrein toont de architect 
zich in zijn ware kracht; de bouwmeester moet vele 
bezwaren overwinnen, die schilder en beeldhouwer bij 
het weergeven hunner gedachten niet kennen. Gesteld
heid van het bouwterrein en zijne omgeving, bestem
ming van 't gebouw, persoonlijke inzichten van hem, 
voor wien het gebouw moet worden opgericht, zijn allen 
omstandigheden, waarmee rekening gehouden moet 
worden. Het zooveel mogelijk voldoen aan alle ge
stelde voorwaarden en toch zijn eigen gedachten in 
het ontwerp weergeven, om zoowel het verstand tc 
bevredigen als het oog te bekoren, zijn de hoofdver
diensten van den hedendaagschen architect. Verschil
lende ontwerpen, zoowel uitgevoerd als in uitvoering, 
en in het salon tentoongesteld, leveren het bewijs, dat 

vele architecten zich met lof van hunne soms zoo 
moeilijke taak gekweten hebben. Een der belangrijkste 
ontwerpen is ongetwijfeld dat van het Paleis van Justitie 
te Bucharest van Albert Ballu; in den ernstigen en 
imposanten gevel doet Ballu zich, wat het ensemble 
der verhoudingen en de zuivere fijne behandeling der 
détails aangaat, als een getrouw opmerker der klassieke 
voorbeelden kennen. Sommige onderdeden herinneren 
aan de rijk versierde facade van enkele Vlaamsche 
stadhuizen; zij geven echter blijk van een vrijen geest, 
die geen vreemde motieven vreest maar ze met oordeel 
en na rijpe overweging weet toe te passen. Dat een 
bouwwerk, in den volsten zin des woords een utiliteits
gebouw , onder de handen van een bekwaam architect 
gemak cn doelmatigheid aan een zekere schoonheid 
kan paren, heeft Achille Hermant bewezen met zijn 
project van de herbouwing der Mairie van het 8 s t e 

arrondissement. De kazerne der sappeurs-pompiers in 
het I 21'1' arrondissement, door Roussi, is mede een hoogst 
doelmatig cn gelukkig ontworpen gebouw. Onder de 
ontwerpen van particuliere hotels en villa's noemen wij 
in de eerste plaats een schitterend en doelmatig ge
bouw van Cuvillier, aan de Avenue dc Wagram. 
Fransche en Vlaamsche Renaissance hebben Cuvillier 
bij dit ontwerp tot leiddraad gestrekt cn uit het meeren
deel der tot de laatste categorie behoorende inzen
dingen blijkt, dat er meer en meer neiging bestaat om 
de motieven van de bouwkunst der I 5 , l s en l6(ll'eeuw 
in toepassing te brengen. 

Daar de ruimte het bespreken van allo inzendingen 
op het gebied der bouwkunst niet toelaat, zullen wij 
besluiten met een kort overzicht der geëxposeerde 
beeldhouwwerken. De belangrijkste bestemming der 
beeldhouwkunst is ongetwijfeld zich met de bouwkunst 
te vercenigen om aan eenig publiek monument dc volle 
intellectucele beteckenis te geven. De frontons en 
friezen van het Parthenon , de portalen van Chartres en 
Reims , de grafmonumenten der Medicis , do bas-reliefs 
van dc Arc-dc-triomphe de l'litoile en meer andere zijn 
daar om dat te bewijzen. Dc roem van groote mannen, 
godsdienstige of zedekundige denkbeelden zijn mede 
voorname factoren, waardoor de beeldhouwer geïnspi
reerd wordt. Uit dien hoofde is het niet te verwon
deren , dat verscheidene ontwerpen zijn ingezonden voor 
een monument, dat geplaatst zou kunnen worden in 
het gebouw, waar de overblijfselen van Victor Hugo 
rusten. 

Het schijnt echter, dat dc treffende aanblik van des 
dichters begrafenis de mededingende artisten zóó sterk 
heeft aangegrepen, dat zij zich bij de uitvoering van 
het werk daaraan niet hebben kunnen onttrekken 
Allen toch stellen Hugo als afgestorven en rustende 
op zijn doodbed voor. Geen van hen heeft aandrang 
gevoeld den onvermoeiden schepper van zooveel schoone 
taalvoortbrengselen in zijn volle levenskracht, denkend, 
voor te stellen. Allen hebben te veel uit 't oog ver
loren, dat het weergeven van aandoenlijke gebeurtenis
sen of het uitdrukken van smart niet verdedigd kan 
worden voor een monument, waaronder dc overblijfse
len van een beroemd man rusten. Zij, die na hun 
verscheiden geene bijzondere herinneringen nalaten, 
kan men bewecnen, maar mannen van de gedachte of 
van de daad, die hun taak moedig hebben volbracht, 
en diepe sporen van hun verblijf op aarde achterlaten , 
behoeven geen mededoogen. 

Voor hen is de dood slechts een overgang tusschen 
de scheppende werkzaamheid, die eindigt, tot den roem, 
die een aanvang neemt. Had Antonin Mercié, de 
geniale artist, die onlangs in zijn grafsteenversiering 
voor de laatste rustplaats van eene jonge, in den 
vollen bloei van schoonheid en geluk gestorven vrouw, 
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den dood met zulke treffende, meesterlijke accoorden 
vertolkte, zijne krachten aan een gedenktecken voor 
Hugo beproefd, dan had men ongetwijfeld de onsterf
lijkheid van een overleden genie krachtiger, mannelij
ker in 't marmer vertaald gezien. 

Dit jaar zond Mercié het grafmonument voor koning 
Louis-Philippe cn koningin Amélie. Dit marmerge
wrocht, zonder tegenspraak het fraaiste der inge
zonden beeldhouwwerken, getuigt, evenals Mercié's 
vorige scheppingen, van die duidelijke levendige uit
drukkingskracht, die de voortbrengselen der hoogere 
kunst kenmerkt. De Koning staat blootshoofds, met 
uniformrok en korte broek. Om zijne schouders hangt 
een grooten met leliën bezaaiden mantel, die in lange 
plooien achter hem sleept. Kalm en ernstig leunt hij 
met de linkerhand op den schouder der Koningin, 
die, aan zijne zijde geknield, in 't gebed verzonken 
is. De treffende uitdrukking der gelaatstrekken is 
bewonderenswaardig. Arie Schcffer heeft in zijn portret 
van koningin Amélie, niettegenstaande de meerdere 
hulpmiddelen der schilderkunst, niet meer eenvoud, 
waardigheid cn welwillendheid weten te brengen, dan 
Mercié in 't koude marmer getooverd heeft. De beide 
figuren zijn kalm, niet droevig. Dat droefheid meer 
past bij hen, die overblijven, dan bij hen die ster
ven, heeft de kunstenaar doen zien in de weenende 
vrouwefiguur, die achter de beide hoofdfiguren ge
plaatst is. Minder gewichtig dan de hoofdgroep, als 
het ware in hare schaduw staande, is zij er echter 
toch mee verbonden; zij vult de groep aan en drukt 
een smartelijke overdenking, onafscheidelijk van zekere 
herinneringen, uit. 

Behalve deze grafversieringen heeft men nog tal van 
bustes enz., die ook met eere genoemd mogen worden. 
Het doel en de plaatsruimte van dit artikel laten niet 
toe, over deze voortbrengselen der sculptuur verder 
uit te weiden. Het zij genoeg, te vermelden, dat vele 
stukken een niet mindere belangstelling en beschou
wing verdienen dan tal van schilderijen (somtijds van 
zeer middelmatig gehalte), waarvoor honderden zich 
verdringen. De sculptuur, een kunst zoo moeilijk, 
zoo streng, die geen glinsterende kleuren tot haar be
schikking heeft, die hare beoefenaars niet toelaat im
pressionisten te zijn, die zulk een ingespannen studie, 
zulk een diepe wetenschap vercischt, staat zeker niet 
lager dan de schilderkunst. Zij is het vooral, die aan 
de verre nakomelingschap van den roem en de groot
heid onzer moderne kunst zal moeten getuigen. 

Apelles heeft Griekenland en Italië met schilderijen 
overdekt, waarvan alleen de namen zijn bewaard ge
bleven. Phidias echter heeft met zijn friezen van het 
Parthenon voor de eeuwigheid gewerkt. De dag zal 
binnen betrekkelijk korten tijd aanbreken, dat de 
meeste doeken onzer moderne schilderschool verweerd, 
ja, een zwarte massa geworden zijn. De landschappen 
van Troyon, het „vergaan der Medusa" vertoonen nu 
reeds sporen van verval. De voortbrengselen der beeld
houwkunst zijn echter onvergankelijk en zullen de 
eeuwen trotseeren. 

Als men al die kostbare schilderijen, de roem onzer 
eeuw, beschouwt cn men bedenkt, dat zij maar een 
korten tijd de glorie en dc trots onzer galerijen en ver
zamelingen zullen uitmaken, wordt men onwillekeurig 
diep weemoedig gestemd. Men herinnert zich dan 
het avontuur van den geleerde, die, het oude Ninivé 
doorzoekende, op zekeren dag den sedert drieduizend 
jaar gesloten ingang van een paleis of tempel ontdekte. 
Vol geestdrift werd die ingang ontsloten en betoo-
verend was de aanblik, die zich aan hem voordeed. 
De beschilderingen, de verguldsels en verdere versie
ringen , vol geheimzinnige symboliek, die de muurvlakten 

en plafonds bedekten, vertoonden zich aan zijn oog, zoo
als zij zich voordeden toen de bewoners er zich in 
bewogen. Alles was uitgevoerd in harmonische, schit
terende kleuren gelijk aan de kleurenpracht der Per
zische tapijten. Maar helaas! eenige weinige minu
ten , waarin de versche lucht zich een doortocht baande, 
waren voldoende om al die schitterende kleuren te doen 
verbleeken of te doen verdwijnen, zoodat alleen een 
eentonige steenkleur overbleef. 

Dit voorval bevestigt dus de bovengenoemde meening, 
dat het hoofdzakelijk de beeldhouwkunst zal zijn, die 
in toekomstige eeuwen dc waarde onzer moderne kunst 
zal doen kennen en doen voortleven 

H O E K B E O O R D E E L I N G . 

Der Grundbau , van L. Brennecke, 
K. Preuss. Regierungs-Baumeister — 
Berlijn, Ernst Tocche, 1887. 

Van het uitgebreide werk , dat onder den titel H a n d-
buch der Baukunde bij den uitgever Ernst Toeche 
te Berlijn het licht ziet, maakt Der Grundbau een deel 
van de derde afdeeling uit; het is een groot-octavo 
boek met 683 nette illustratiën tusschen den tekst en 
tot den prijs van 7 mark afzonderlijk verkrijgbaar. 

Het boek geeft een helder en beknopt overzicht van 
de verschillende wijzen van fundeeren met de daaraan 
verbonden voor- en nadeden, de technische eischen 
en tal van bijzonderheden. Het is in twee deelen ge
splitst ; in het eerste komen medcdeelingen voor om
trent heitoestellen, baggermachines, werktuigen voor 
het verwijderen van het water uit fundeerputten, mor
telmolens en dergelijken, terwijl ook de middelen tot 
het afzagen van palen onder water, het uittrekken van 
palen en het wegruimen van hinderlijke voorwerpen 
besproken worden. Ook aan de verschillende grond
soorten , wat eigenschappen , draagvermogen en midde
len tot onderzoek aangaat, en de keuze der wijze van 
fundeering, wordt de aandacht gewijd om ten slotte 
de damwanden en kistdammen te behandelen. 

Maakt het eerste deel van dit werk aanspraak op 
welwillende beoordeeling, het tweede deel spant de 
kroon, zoowel wat uitgebreidheid als belangrijkheid 
van inhoud betreft. Onder de zaken, die zeer uitvoe
rig behandeld worden en blijkgeven van het zelfstan
dig oordeel van den schrijver, noemen wij de pneuma
tische fundeering; niet alleen worden vorm en afmeting 
van caissons, werkkamers, luchtsluizen met schachten, 
luchtpompen en alle verdere details uitvoerig bespro
ken, ook de onderdeden der bewerking maken het 
onderwerp van een nauwgezet onderzoek uit, waarvan 
de waarde verhoogd wordt door tal van aanteekenin-
gen en bijzonderheden, aan eigen ervaring ontleend. 
Ook de hygiënische zijde van het vraagstuk wordt niet 
vergeten. 

De andere wijzen van fundeering worden grondig toe
gelicht , ook die op beton onder water, waarbij de 
schrijver gelegenheid vindt de uitkomsten mede te 
deelen van zijne onderzoekingen omtrent den water
druk, die bij zandbodems op den onderkant van het 
fundament wordt uitgeoefend. Moet de beton-fundee-
ring weerstand bieden aan sterk oppersende krachten 
dan wordt eene verankering door ijzeren schroefpalen, 
ter bovenzijde met zeer breede ankerplaten voorzien, aan
bevolen. Uitvoerige mededeelingen omtrent de schroef
palen en de fundeering in putten of schachten wor
den gedaan en gevolgd door eene theoretische beschou
wing omtrent de afmetingen der kokers met platte en 
gebogen wanden. 

Het hoofdstuk over de nieuwe ijs-fundeering van 

26 Februari 1887. D E O P M E R K E R . 69 

Poetsch is zeer belangrijk; daar, waar de diepte te 
groot is om de pneumatische methode met goeden 
uitslag te kunnen volgen, wordt het bevriezen van 
den bodem met goed gevolg toegepast, al vordert 
deze wijze van werken ook gcruimen tijd. De schrij
ver vermeldt het ontwerp, door professor Lang te 
Riga gemaakt voor een rivierpijler van 30 M. diepte 
dat ook op deze methode berust, waarbij de drijvende 
waterrijke grondlagen in een vast kegelvormig lichaam 
van ijs overgaan, waarin de schacht kan worden ge
boord, zonder daarbij overlast van water te hebben. 
De koude wordt ontwikkeld door verdamping van wa-
tervrijen, vloeibaren ammoniak in ijzeren buizen, die 
geplaatst zijn in een vat, dat eene oplossing van 
chloor-calcium inhoudt. De geheele beschrijving der 
ijs-fundeering is de aandacht ten volle waard. 

De uitvoerige en degelijke omschrijving der verschil
lende wijzen van fundeering, toegelicht door een groot 
aantal schetsen, geven aan dit werk groote waarde 
en de waterbouwkundigen mogen den schrijver dank
baar zijn voor dezen arbeid. 

Ook met het oog op den betrekkelijk geringen prijs 
van 7 Mark wordt dit handboek aan de technici aan
bevolen. 

I N G E Z O N D E N . 
V A C A T U R E A M B A C H T S S C H O O L GRONINGEN. 

Mijnheer de Redacteur, 
Gij zijt wel zoo beleefd mij in uw eerstvolgend nom

mer nog even de noodige ruimte toe te staan om te 
verklaren dat de in l icht ingen, die gij geeft in de noot , 
door u geplaatst onder mijn ingezonden stuk in uw 
blad van 19 dezer, u niet door mij toegezonden zijn. 

Met alle ach t ing , 
uw dienstw. 

J, E. SCHOLTEN. 
Groningen, 21 Februari 1887. 

BOF Gaarne wordt aan het verzoek voldaan. De i n 
l i c h t i n g e n , in het blad van 19 dezer gegeven, werden 
ons van andere zijde toegezonden. Redactie. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 24 Februari 1887. 

Aan de vergadering wordt medegedeeld, dat het Bestuur van 
het Genootschap Architectura et Amicitia het verzoek heeft 
ingewilligd om de antwoorden op zijne prijsvragen van 1885—86 
ook in deze Vereeniging tentoon te stellen en dat het Bestuur 
zich tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft gewend, 
met verzoek de verordening op het bouwen enz., zooals die door 
den Gemeenteraad is vastgesteld, ter vernietiging aan Z. M. den 
Koning voor te dragen, en zulks opgrond, dat het eigendoms
recht der ingezetenen niet voldoende is in het oog gehouden. 

Bij ballotage wordt een lid aangenomen. 
De heer J. de Haan, architect te Amsterdam, houdt eene 

voordracht, getiteld: >Taferee len u i t de B o u w k u n s t " . 
Spreker stelt de macht van het materiaal in het licht en ver
wijlt daarna eenige oogenblikken bij de bouwkunst van den 
vóórhistorischen mensen en de daaropvolgende geslachten; 
hoe ruw en primitief die bouwkunst ook moge geweest zijn, 
zij bevatte de kiemen in zich, die, door latere geslachten aan
gekweekt, zich tot trotsche en schoone scheppingen hebben 
ontwikkeld. Achtereenvolgens worden Salomo's tempel- en 
Babel's torenbouw besproken; daarna de bouwkunst van het 
oude Egypte en die van Griekenland, waarbij de macht der 
eerste en de schoonheid der laatste wordt aangetoond. 

Spreker treedt in eene vergelijking van de Grieksche met de 
Gothische bouwkunst en doet daarbij uitkomen, dat op de 
beginselen, waarop het klassiek-Grieksche berust, sinds eeuwen 
is voortgebouwd. 

Vervolgens trekt spreker een parallel tusschen den gewonen 
Parijschen huizenbouw en den onzen; enkele uitzonderingen 
daargelaten, zijn de door ons op te lossen vraagstukken wel 
moeilijker, maar aangenamer dan bij het Parijsche woonhuis. 
Ook tusschen Parijs en Brussel wordt de vergelijking gemaakt 
met dezelfde gunstige uitkomst voor Brussel; enkele openbare 
gebouwen in die twee steden worden daarna behandeld. 

Spreker eindigt met eene beschouwing van verschillende 
bouwambachten en wijst op het belang, den werkman goed 
te onderwijzen en te ontwikkelen. 

De Vergadering betuigt hare groote ingenomenheid met het 
gehoorde; een der leden geeft zijn verlangen te kennen om de 
verhandeling te lezen en doet den spreker het verzoek dc voor
dracht te doen drukken, welk voorstel door meerderen wordt 
ondersteund. De spreker verklaartzich bereid daaraan te voldoen. 

De heer E. A . Braat bespreekt de in de vorige vergadering 
gedane vraag om, zonder scheikundig onderzoek, met zeker
heid te kunnen ontdekken of schelpkalk al dan niet met Luik-
sche steenkalk is vermengd. Hij heeft zich tot een vijftal 
schelpkalk-fabrikanten gewend en van drie hunner, de heeren 
J. W. Clant te Oudshoorn, Van Houten en Zillesen te Leiden 
en J. M. den Boer te Vlaardingen antwoord ontvangen, hoe
wel aanvankelijk weinig licht over de quaestie verspreid wordt. 
Alleen de tweede der genoemde fabrikanten deed mededeeling 
van gewone roerproeven met water, die tot uitkomst gaven, 
dat de Luikscbe kalk, door hare meerdere zwaarte, na de 
bezinking onder in de massa gevonden wordt en zich ook door 
kleur van de schelpkalk onderscheidt; bij de proeven met ver
mengingen van schelpkalk en Luiksche kalk vertoont zich 
meer schuim op het water, dan bij enkele schelpkalk het 
geval is. 

De heer J. G. van der Kloes, dien spreker met de vraag 
bekendgemaakt had, heeft in Dc Ambachtsman van 19 Fe
bruari zijn antwoord medegedeeld. De Vergadering wenscht 
aan deze knoeierij een einde te maken en haar wordt zelfs f i-
nancieele steun aangeboden om tot een goed resultaat te komen. 

Na eenige besprekingen over den weg om daartoe te kunnen 
geraken, wordt besloten dit onderwerp in de volgende ver
gadering opnieuw aan de orde te stellen. 

A R T I ET INDUSTRIAE T E 'S-HAGE, 
Vergadering van Woensdag 16 Februari 1887. 

De Voorzitter deelt mede, dat uit het Bestuur tot Secretaris 
is gekozen de heer J. M. Nooijen. Na eenige werkzaamheden 
van huishoudelijken aard verkreeg de heer Nooijen het woord 
tot het houden eener voordracht over »versieren". 

Spreker begon zijne uitgewerkte rede met te wijzen op het 
woord versieren, dat »mooi of fraai maken" beteckent en dus 
eene handeling is, die men een voorwerp doet ondergaan, en 
alzoo als een bijzaak aan dat voorwerp moet worden beschouwd. 

Ofschoon geen beperkende wetten het begrip van schoon
heid omschrijven, zijn er regels, die hun ontstaan te danken 
hebben aan de eigenschap, dat de zintuigen der meer ontwik
kelden op eene zeifde aangename wijze worden aangedaan door 
cene zelfde wijze van behandeling. Deze regelen maken dan 
ook de meening onwaar, dat over de smaak niet te twisten 
valt, want, waar regelen bestaan, kan daarvan worden afgewe
ken. Breedvoerig wijst spreker op de begripsverwarring, die 
omtrent het wezen der schoonheid bij het publiek bestaat; 
technische vaardigheid, rijkdom van stof, pracht van kleur 
enz. gelden dikwijls voor schoonheid, waar deze regelen, door 
het gezond verstand ingegeven, uitsluitend dwaasheid, onwaar
heid en ondoelmatigheid van het voorwerp aantoonen. 

Bij het versieren treden twee elementen op den voorgrond, 
n.1. het practisch gebruik van het voorwerp en de fantasie van 
den kunstenaar. De kunstenaar kan een voorwerp idealistisch 
of realistisch versieren, maar zal, om aan een juist begrip van 
schoonheid te kunnen voldoen, het doel van het voorwerp in 
het oog moeten houden en ook in de versiering dat doel moe
ten uitdrukken. Uitersten zijn daarom, volgens spreker, zoo
wel idealistisch als realistisch weinig aar. te bevelen en de 
gulden middenweg, het best te leeren door een ijverige stu
die van het werk der ouden, verdient hier de voorkeur. 

In den oorsprong van alle tijdperken der kunst is de versie
ring in overeenstemming geweest met de bestemming van het 
voorwerp en met het materiaal, waaruit dit vervaardigd is. Die 
voorwerpen bezitten dan ook stijl en alle voorwerpen uit een 
tijdperk tezamen vormen de zoogenaamde bouwstijlen uit de 
verschillende perioden, die ontstonden uit het verband, dat 
tusschen de tijdsomstandigheden, godsdiensten en de kunstop
vatting bestond. Daarom heeft ook het verval in de kunst 
gelijken tred gehouden met de overbeschaving of wuftheid der 
menschen. Vooral is dit merkbaar in de kunstvoorwerpen uit 
den tijd van Lodewijk X V . 

In onzen tijd is een andere factor op den voorgrond getre
den nl. de mode; deze werkt hoogst schadelijk, omdat het 
publiek met de regelen der kunst geen rekening houdt; de on
zinnigste en meest ondoelmatige vormen en versieringen trek
ken als modeartikelen de aandacht; kleuren, die het materiaal 
een geheel andere uitdrukking geven en dus de waarheid en 
het gezond verstand tekort doen, worden toegejuicht en het 
ware kunstbegrip gaat verloren. 

Wat in de toonkunst melodie is, is eurythmie in de beeldende 
kunsten; hierbij treedt het gevoel op den voorgrond; dit en 
symmetrie zijn mede levensvoorwaarden voor het begrip van 
schoonheid. Symmetrie moet elk voorwerp de uitdrukking geven, 
dat er evenwicht tusschen de verschillende deelen bestaat; is 
dit niet het geval dan ontstaat de onaangename indruk, die het 
verlies van evenwicht medebrengt. Sommige voorwerpen uit 
den tijd van Lodewijk X V gaan aan dat euvel mank. 
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De versiering wordt ontleend aan het dierenrijk, planten
rijk aan het mensenbeeld of aan de meetkunde De vormen, 
die in de natuur voorkomen, moeten, alvorens zij worden ver
werkt, eene verandering ondergaan ofwel gestileerd worden ; d. w.z. 
vervormd in overeenstemming met het materiaal, waarin zij 
moeten worden toegepast, en het voorwerp, waaraan zij moe
ten worden gebruikt. Tevens moet eraan gedacht worden 
of die versieringen actief of passief zijn, m. a. w. of het 
ornement zelf eene functie te verrichten zal hebben dan wel 
alleen een werkend deel van het voorwerp versiert. A l naar
gelang van deze bestemming moet bet breeder of fijner, veer
krachtiger of lijdzamer, meer of minder naturalistisch worden 
behandeld, terwijl bovendien een streven naar ideale schoon
heid in de vormen moet zijn waar te nemen. 

De kleur is mede een groote factor der versicringskunst en, 
zooals bekend is, van grooten invloed op de omgeving der 
menschen , wier gestel door aanwending van kleur vaak eene 
groote verandering ondergaat. Kegels om kleurenkennis te 
verkrijgen zijn wel gemaakt, doch blijkbaar niet betrouwbaar, 
al weet men bijv. dat helle kleuren verruimen en donkere 
samentrekken. Door studie alleen verkrijgt men op dat ge
bied meer ondervinding. Toch moet bij de aanwending van 
kleur op kunstvoorwerpen er rekening mede worden gehou-i 
den, dat kleur de bestemming van een voorwerp en den aard 
van het materiaal, waaruit het gemaakt is, moet weergeven. 

Spreker wijst hierbij op het dikwijls verkeerde gebruik, dat 
van relief wordt gemaakt. Zijn bijv. voorwerpen, bestemd om 
te dragen, van eene relief-decoratie voorzien, dan is het voor 
ieder duidelijk, dat elk daarop geplaatst voorwerp den indruk 
geeft dat het tuimelig staat en soms in eene diepte dreigt te 
verzinken. De Japansche en andere Oostersche kunsten zijn in 
dit opzicht als voorbeelden te noemen omdat deze decoratie 
het begrip van relief geheel uitsluit. 

Spreker eindigt zijn rede met de aanbeveling om, wat men 
op het gebied der kunsten ook voortbrengc, deze regelen, die 
het gezond verstand zelve aanwijst, niet te verzuimen; hierdoor 
toch blijft de kunst voor ontaarding bewaard en wordt de 
dwaasheid der mode het best bestreden. 

Nadat sommige leden over eenige punten dezer voordracht 
inlichtingen hadden gevraagd, die door spreker beantwoord 
werden, bracht de Voorzitter den heer Nooijen den hartelijken 
dank der Vergadering voor zijne zeer doorwrochte en hoogst 
nuttige rede. 

In korte woorden werd daarop het voorstel van het Bestuur 
tot het houden van gezellige bijeenkomsten met permanente 
expositie van werk der leden door den Voorzitter toegelicht, 
als middel tevens om een sterkeren band onder de leden te 
verkrijgen en de Vereeniging meer populair te maken. 

Na uitvoerig debat werd op voorstel van het Bestuur eene 
Commissie van regeling benoemd, bestaande uit de heeren Ber
den, Boersma, Lion, Stoltefus cn Van Vliet, die als commissa
rissen zullen optreden en het aangenomen voorstel in uitvoe
ring brengen. 

De ledenlijst, door den heer Lion reeds vroeger der Vereeniging 
aangeboden. was thans aanwezig en werd onder warmen dank 
van den Voorzitter aanvaard. 

Het laatste punt van de agenda: dc aanleg eener porte
feuille, werd, wegens het vergevorderde uur, tot eene volgende 
vergadering verdaagd. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING ARNHEM. 
Vergadering van 23 Februari 1887. 

Xa opening der vergadering, worden de notulen der 
voorgaande vergadering voorgelezen en goedgekeurd. 

Op het verzoek der Afdeeling aan het Hoofdbestuur, 
om een exemplaar van het rapport der Enquête-com
missie te ontvangen, is afwijzend beschikt, onder op
merking, dat dit rapport alleen toegezonden wordt aan 
die Afdeelingen, welke der Commissie de noodige ge
gevens en inlichtingen verschaft hebben. 

Het woord werd nu verleend aan den heer P. H . 
Scheltema, die een zeer boeiende voordracht hield over 
„Het bouwkundig onderwijs". Besloten werd aan het 
Hoofdbestuur te vragen deze voordracht in haar geheel 
te plaatsen. 

De heer A . R. Freem gaf daarna eene collectie 
eigen projecten ter bezichtiging. 

Door den Voorzitter werd aan beide heeren dank
gezegd en de vergadering vervolgens gesloten. 

AFDEELING ROTTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag 25 Februari. 
Het schrijven van den ingenieur Tutein Nolthenius te 's-Her-

togenbosch, over de aanbesteding van Rijkswerken, wordt in 
handen gesteld van eene commissie, bestaande uit de heeren 
B. H. Beijderwellen, H. Cramer en I'. J. Huibcrs. 

Door den heer Beijderwellen werd een monster zandsteen uit 
de groeven van Mohimont tentoongesteld; deze groeven, in 
Belgisch Luxemburg gelegen, werden geopend in eene bedding 
van kalkhoudende zandsteen. die zich over 2 kilometer uitstrekt. 
De steen, ter totale dikte van 7 a 9 meter aangetroffen, heeft 
horizontale lagen van 30 tot 70 c .M., soms wel 80 c.M. en bij 
uitzondering van 2 meter dikte; zij is van eene geelachtig witte 
kleur (bleekgeel), heeft eene fijne korrel en is buitengewoon 
gelijkslachtig. Deze steen is van middelmatige vastheid, laat 
zich met water zagen cn leent zich tot de fijnste bewerking 
en uitvoerige beeldhouwwerken; het soortgelijk gewicht is 
2.3 a 2.5 en het weerstandsvermogen tegen verbrijzeling 233 
K.G. per c . M J . Volgens spreker heeft deze steen gecne gebre
ken, die niet zichtbaar zijn, terwijl zij in de lucht verhardt, 
zonder groen of zwart te worden, daarbij niet scheurt of berst 
en tegen den invloed van weder en wind bestand is De ge
schiktheid van deze steen wordt bewezen door dc overblijfselen 
van de Abdij te Orval, die van de zesde, tiende en achttiende 
eeuw dagteekenen en waarbij deze steen verwerkt werd. 

Tal van bijzonderheden werden medegedeeld omtrent de ex
ploitatie der groeven, de afmetingen der blokken en de rede
nen, waaraan het is toe te sehrijven, dat de steen thans weder 
meer in gebruik komt en waaronder dc verbetering der mid
delen van gemeenschap in de eerste plaats moet genoemd wor
den. Nadat deze steensoort bij den bouw der Staatsspoorwe
gen in ruime mate gebruikt werd, heeft de Minister van 
Openbare Werken haar officieel toegelaten, en zoowel Provin
ciale als Gemeentebesturen hebben dit voorbeeld gevolgd, 
zoodat belangstellenden gelegenheid hebben de steen verwerkt 
te zien. Als zoodanig werd 0. a. op het nieuwe station te Lae-
ken gewezen. De prijzen, franco aan het station Izel, varieeren 
bij volle wagenladingen van 50 tot 90 francs per stère. Ook 
omtrent de prijzen van gezaagde steen en beeldhouwwerken 
werden eenige mcdedeelingen gedaan. 

Door den heer A . E. Braat worden eenige monsters van 
«pierre ornée", van den heer J. H . de Vries te Groningen, 
ter bezichtiging gesteld en als een bewijs van deugdelijkheid 
van dit materiaal wordt het volgende schrijven overgelegd: 

Groningen, 10 December 1886. 
't Den Heer J. H . DE VRIES, 

Groningen^ 
Gevolg gevende aan uw verzoek, verklaar ik volgaarne,dat 

het door u inden handel gebrachte versieringsmateriaal pierre 
ornée een uitmuntend bouwmateriaal blijkt te zijn, dat met 
gerustheid in elk klimaat kan worden toegepast. Gedurende 
den zeer strengen winter van 1885—1886 en den daaraan voor-
afgaanden en volgenden zomer heb \\igeen verandering aan de 
stof, noch aan de kleur van het materiaal kunnen ontdekken, 
zoodat uw fabrikaat ten volle belangstelling en alle aanbeve
ling verdient. 

De Adj.-directeur der Gemeente
werken van Groningen. 

(L. M.) MoÓl.EXAAR. 
De monsters vonden bij de leden veel goedkeuring; zij zijn 

zeer mooi van teekening en kleur. 
De heer H . Cramer bespreekt dc vraag, voorkomende in het 

Bouwkundig Weekblad van 19 dezer en luidende: «welke maat
regelen moet men treffen om met goed gevolg op portland-
cementbepleistering te kunnen verven." De heer W. H . van 
Andel gebruikt altijd de gewone verfstoffen: olie met loodwit, 
en deze zijn, bij een goede bewerking proefhoudend gebleken. 
Het bont worden van cementwerken schrijft hij toe aanvocht 
in het cement. Hij beweert, dat cementwerken in den zomer, 
nadat de zon hare uitwerking heeft gedaan, en niet in 
den winter of in het najaar geschilderd moeten worden. Wan
neer men aldus handelt zal de verf niet bladderen. De 
heer J. van Haaren zegt, dat de ccmentbepleistcringen met 
meer zorg moeten behandeld en bij het «aftrekken" geen doode 
cement moet gebruikt worden. Wat eenmaal onder de rei is 
afgevallen moet niet weder slapgemaakt en gebruikt, maar 
weggeworpen worden. Ook moeten de muren 1 a 2 jaar ge
staan hebben alvorens het cement te schilderen. 

De heer Beijderwellen moet dc cementbepleistering van een 
villa sauzen en zal de proef nemen met een vermenging van 
cement, geest van zout en karnemelk. Ofschoon tegen het 
gebruik van geest van zout door sommigen bedenkingen worden 
geopperd, zal de heer Beijderwellen dc proef nemen en het 
resultaat later mededeelen. 

Door den heer W. J. Jansen werd tentoongesteld het prach
tige werk: Baroek- unit Rocoeo-arehiteetur, hetgeen door de 
Vereeniging zeer op prijs werd gesteld. 
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Prijsopgave GRONINGEN. In eene algemeene verga
dering van stcenfabrikanten inde Provincie 
Groningen, hierterstede gehouden, is be
sloten de prijzen der verschillende steen- wordt GEVRAAGD voor het leveren en 
soorten met / 1 per duizend te verhoogen. stellen van 102 s tuks ge t rokken ijzeren 

— Voor de betrekking van directeur der I B o o m k o k e r s , ten behoeve van de Gemeen 
Ambachtsschool hebben zich 70 sollicitan- te Arnhem 
ten aangemeld. 

— Wij verwijzen belangstellenden naar 
de in dit blad voorkomende advertentie van 
de V c r e e n i g i n g t o t B e v o r d e r i n g 
der B o u w k u n s t te Groningen, omtrent 
den termijn van inlevering der antwoorden 
op de door haar uitgeschreven prijsvraag! vóór 12 
van eene kleine villa. Die termijn is tot 
25 Maart e. k. verlengd. 

ASSEN. Gedeputeerde Staten van Dren
te hebben aan de Provinciale Staten het 
volgende voorstel ingediend omtrent het 
personeel van den Provincialen Waterstaat: 

1°. De betrekking van hoofdingenieur, 
op1 een jaariijksch honorarium van ƒ3000, 
blijft onveranderd. 

2". Die van ingenieur, op f 1500'sjaars, 
wordt veranderd van tijdelijk in definitief. 

3°. Die van hoofdopzichter, op f 1400 
'sjaars, blijft onveranderd. 

4". Die van opzichter wordt gebracht 
van ƒ iooo op ƒ 1200 per jaar. 

5°. Die van bureau-ambtenaar, op /500, 
blijft onveranderd. 

GOUDA. De aanbeveling voor directeur 
van de gemeente-gasfabriek bestaat uit het 
volgende tweetal: 

J. J. Prins te Dordrecht en 
J. Blom Sz « Arnhem. 
De benoeming zal in de eerstvolgende 

zitting van den Gemeenteraad geschieden. 
APELDOORN. In eene buitengewone ver

gadering van aandeelhouders in de Kon. 
Ned. Locaalspoorwegmaatschappij werd 
het voorstel tot goedkeuring van een con
tract, betreffende de exploitatie der lijnen 
door de Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij , ter tafel gebracht. Dit con
tract werd met overgroote meerderheid 
van stemmen in beginsel aangenomen. 

— Aflevering 2 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

Geschiedenis van het samengestelde mi
croscoop (met fig.). — Oliegasfabrieken 
(met fig.). — De oorlog op Cyprus (met 
fig.). — Het klimaat van den Congo-staat 
(met fig.). — Het winnen van keukenzout 
uit zeewater (met fig.). — Gasgloeilicht 
(met fig.). — Bastaard-tarwe (met fig.). — 
Sterrenkundige opgaven. — Corresponden
tie. — Antwoorden. — Vragenbus. 

Inlichtingen zjjn te verkrijgen ten Ge-
ineentehuize, liureau Gemeentewerken, afd. 
Wegen, Bruggen enz., Vrijdag en Zaterdag 
4 en 5 Maart e. k., 's voormiddags 11 ure: 
biljetten in te zenden aan den Directeur 
Ier Gemeentewerken voor '.I Maart e. k., 

ure 's middags. 

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

M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n . 

A A N B E S T E D I N G . 
De tijd. Rentmeester der DOMKINEN te K/itn-

dert zal op Zaturdag 5 Maart 1887, des middags 
te 12 uren, ten Raadhuize aldaar, bij enkele 
inschrijving aanbesteden: 

Het afgraven van het inden pol
der Lokkersgors onder Klundert 
gelegen deel van den vervallen 
spoorweg Moerdijk—Zevenber
gen en het hersteUen van door 
dien spoorweg afgesneden wa
terleidingen. 

N.B. Te verwerken hoeveelheid grond 
30.000 A l 3 . 

Aanwjjzing in loco op Zaturdag 20 Februarjj 
en Vrjjdag 4 Maart 1SS7, telkens des voor-
middags te 10 uren, aanvangende aan het 
voormalige stations-emplacement te Moerdjjk. 

Het bestek met twee teekeningen ligt ter 
visie in de Stadsherberg te Klundert en ten 
Kantore van den Rentmeester, bjj wien cn 
J>ü' den Hoofdopzichter P. VAN D E E R V E J Z . 
te Breda gedrukte exemplaren ad een gulden 
Per stel op franco aanvrage verkrijgbaar znn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen by den Hoofd
opzichter voornoemd. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Dinsdag den 15'1" Maart 1887. des na
middags ten 2 ure, aan liet Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 450. 
He t maken van ".eene Wachters -

won ing nabij de b rug over het 
Spu ikanaa l te [Rotterdam, ten 
behoove van den spoorweg van 
Rot te rdam naar Breda . 

R a m i n g ƒ 3 4 5 0 . 
De besteding geschiedt volgens $ 5S van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 25"'" Februari 188 

ter lezing aan het Centraalbureau bij d 
.Moreelse Laan en aau het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur Jhr. W. H0EUFFT te 
Botterdam en is op franco aanvraag aan ge
noemd 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 B*" Maart 1SS7 ten 11 ure des 
voormiddags. 

Utrecht, den 24«™ Februari 18S7. 

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 8"" Maart 1887, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N°. 455. 
Het maken van Gebouwen en In

richtingen op het station Roo
sendaal. 

De besteding geschiedt volgens § 130 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 22"«° Februari 
1887 ter lezing aan het Centraalbureau bij 
de Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H. E. BEUNKE te 
Breda is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van ƒ 1 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Aid. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 281"" Februari 1S87 ten 10'„ ure 
des voormiddags. 

Utrecht, den 19'» Februari 1887. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente AltXIIKM zullen Vrijdag 4 Maart 
1887, 's voormiddags l l ' / j i i r c , in het open
baar ten Genieent ..•huize aanbesteden: 

H e t leveren van twee I J Z E R E N 
B R T J G S C H E F E N met Schragen 
en Dwar sba lken , voor do Ge
meente-schipbruggen te A r n h e m 
en to Westorvoor t , en van v ie r 
I J Z E R E N P O N T O N S voor het 
R i v i e r b a d . 

Aanwijzing 21 en 25 Februari e. k., 's voor
middags 11 uro Bureau Gemeentewerken, 
afd. Wegen, Bruggen enz. liestek met bij-
behoorende 3 teekeningen en gezegeld in-
•ehrjjvingsbiljet tegen betaling van J 1.50 ter 
Secretarie verkrijgbaar. 

Begrooting /10,400. 

Gemeente Ossein Irecht. 

O P E N B A R E 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER K\ WETHOUDERS der 

gemeente OSSl.\liltKt'lfl' zullen op Maan
dag den 21 Maart 1887, des voormiddags ten 
11 ure, op het Raadhuis in het openhaar 
aanbesteden: 

Het verbouwen en vergrooton der 
Gemeenteschool , met bfjleve
r i n g van allo daarvoor gevor
derde materialon en het benoo
digde amoublement. 

Bestek en teekeningen liggen van af 21 
Februari op het Raadhuis ter inzage, alwaar 
bestekken verkrijgbaar zijn tegen ƒ 0.50 per 
exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal gegeven worden 
den 14 Maart des voormiddags ten 11 ure, 
terwijl verdere inlichtingen te bekomen zijn 
ten kantore van den Architect R. H. C. V A N 
SOMERKN te Hertjen-op-'/.oom. 

tlurgemees/er en Wethouders voornoemd, 
P. J . V A N M E C H E L E N . 

De Secretaris, 
E. J . II. ADAN. 

Ossendrecht, IS Februari 1SS7. 

Ministerie van Financiën-
L A N D S G E B O U W E N . 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag, 15 Maart 1887, des middags 

ten 12 ure, zal onder nadere goedkeuring 
van den Minister van Financiën, aan het 
gebouw van het Ministerie van Financiën, 
worden aanbesteed: 

Het onderhouden en hersteUen 
van het gebouw te 's Graven-
hage. waarin gevestigd zijn de 
kantoren van de hypotheken en 
van het kadaster, van den 1""> 
April 1887 tot en met den 31"M 

Maart 1890. 
De Besteding zal geschieden bjj enkele in

schrijving, overeenkomstig de 434 en 435 
der A V. 

Het bestek ligt ter lezing in het gebouw 
van het Ministerie van Financiën, aan het 
bureel van den Rijksbouwmeester in het 2de 
district, Fluweelen Burgwal n". 16 te 's tlrn-
venhacje, aan het gebouw der Hypotheken 
en van het Kadaster te 's Gravenhage en 
aan dat van het Provinciaal Bestuur van 
Zuidholland. 

Inlichtingen worden gegeven door voor
noemden Rijksbouwmeester en door den Hoofd
opzichter bjj deLandsgebouwen.l. A. WEIN
BERG, beiden te '* Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Dinsdag 
8 Maart 1SS7, des voormiddags ten 10 ure. 

r Gravenhage, 9 Februari 1887. 
De Minister van financiën, 

BLOEM. 
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JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven k l 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 E n g e l s c h e P o r t l a n d - c e m e n t m e r k „ W a l l s e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
lïelirisflie kluit- en hydraulische kalk. 

Billijke prjjzen cn vrachten. 
Kunstgianiet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten, 

Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst 
te GRONINGEN. 

Het BESTUUE bericht aan 11H. Mede
werkers voor de prijsvraag „Kleine Villa", 
dat de termjjn vaii inzending der ontwerpen 
wordt verlengd tot den 25 Maart 1887. 

BECKER & BlilDIMiH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

^ « t e ^ | h W A T E R P A S -
H O E K H E E T -

De Nederlandsche 
o i l is w 1 

1 . l l l i . i I O I IJ IJ i 
te VRIJENBAN bij Delft, 

hier te lande de oudste in dit vak. beveelt 
zich aan voor het leveren van RIOLEN, 
BUIZEN, WATER- en BEERPUTTEN, 
GEVELWERK en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

en andere 

I N S T R U M E N T E N 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

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

NEUCHKTEL ASPHALTE COMPANY U D , LONDON. 

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 V ' . « 3 0 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

PÜ0T0LITII0GK.\PIIIË, P H O T O Z K A r i l l E 
en Stéréotype-Inrichting 

van 6. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor Pliatelithegraphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor iMtoiozlnra-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Siéréetype-lnrlrlitlng 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 . 

FABRIEK iH.oE « A R K . N « T U U « L ASPSAir 

A M S T Ë R D A M rfPfe VAL DE TRAVERS 
Beltweg N . 3. \ \ l p ZWITSERLAND. 

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

STOOMKETELS EN WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188Ï1 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A T& S T E R D A M . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-.Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloeren, 

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

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

Z inde l i jk , V o c h t w e r e n d , Ondoordr ingbaar , Geraaswerend, 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Ameteriam, oi bn den Heer 
H. G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. 02, te Arnhem. _ . T a „ 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

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

STOOMKETELS EN WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188Ï1 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A T& S T E R D A M . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-.Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloeren, 

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

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

Z inde l i jk , V o c h t w e r e n d , Ondoordr ingbaar , Geraaswerend, 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Ameteriam, oi bn den Heer 
H. G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. 02, te Arnhem. _ . T a „ 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

D E L I N T & C°. 
Oottteedtjk Rotterdam. 

VLOER-enWANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMEM- E UZERSTEEMGELS. 

Groote voorraden. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-.Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloeren, 

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

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

Z inde l i jk , V o c h t w e r e n d , Ondoordr ingbaar , Geraaswerend, 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Ameteriam, oi bn den Heer 
H. G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. 02, te Arnhem. _ . T a „ 

De Directeur, W. PATON WALSH. KLOOS & VAN LIM'RGB 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
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Redacteur-Uitgever F. \V. V A N (iENI)T Hit. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraal 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architcctüra el Amicitia JAN' S l 'KINGER, 

C. B. POSTHUMUS MBYTES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

C . B. POSTHUMUS MKVIKS , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van bet Genootschap betreft, aan den Heer 

F . J . BKKMMKR H Z N . , Regnliersgracht 74, tc Amsterdam. 

A.W.W.1 
AlSONNEMENT f 2.25 per 3 maanden of wel USgulden per jaar, Dn 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Ncderlnndsch-Indiü f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

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

AFZONDERLIJKE NUMMERS , 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 J011. (.. STEMLF.R CZN . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. , (A. et A.) 

Vergadering van de Schetsclub op Maandag den 7 
Maart, des avonds te halfnegen, in de sociëteitszaal 
in Maison Stroucken. 

Het programma van de 3e gewone prijsvraag zal in 
het volgend nummer worden opgenomen. 

Als kunstlievend lid is toegetreden de heer T. R. 
van Epen, te Amsterdam; 

als gewoon lid wordt voorgesteld de heer E. Boursse 
door de heeren N . Kloot en G. van Arkel; 

als lid der Schetsclub is toegetreden de heer J. E . 
v. d. Pek, alhier. 

Namens het Bestuur: 

de iste-Secretaris, 
F. J. Bremnier Hzn. 

Kegelpartij om prijs en premie op Zaterdag 12 Maart. 
Heeren deelnemers wordt verzocht uiterlijk te 8'/, uren 
in de sociëteitszaal tegenwoordig te zijn. 

Namens Lokaal-commissarissen, 

H . G. Jansen, 
Secretaris. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 2 Maart 1887. 

Na opening der vergadering worden de notulen ge
lezen en goedgekeurd en vervolgens het woord gege
ven aan den heer Leonard Springer, die een belang
rijke verhandeling levert over de tuinbouwkunst en 
in korte trekken hare geschiedenis van den oorsprong 
tot op den tegenwoordigen tijd schetst; een en ander̂  
werd opgehelderd door tal van eigenhandige schetsen 
en platen van ouden datum. 

Spreker verwierf den dank der Vergadering voor zijne 
duidelijke en zaakkundige bijdrage. 

Door den fabrikant G. A . Hom, te Amsterdam, 
worden vervolgens tentoongesteld eenige proeven van 
kunstsmeedwerk, als bloemen en bladen. Deze werk
stukken munten uit door kunstvolle bewerking, al kun
nen zij nog niet in alles wedijveren met het werk der 
buitenlandschc kunstsmeden. 

ONZE V I L L A 
door 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J K S . 

Welke zijn de eischen waaraan een villa moet be
antwoorden, uit een practisch en esthetisch oogpunt 
beschouwd? Deze vraag in korte trekken tc beant
woorden, is het doel dezer regelen. 

De villa's of buitenverblijven kunnen in 4 categoriën 
worden verdeeld en wel: 

1" de villa's, bestemd voor zomer- en winterverblijf; 
2" de villa's uitsluitend voor zomerverblijf; 
3" de villa's, gelegen in de nabijheid eener stad; 
4" de villa's , op het platteland en op badplaatsen 

gebouwd. 
Na in het algemeen deze verschillende categoriën 

tc hebben besproken, stel ik mij voor dc villa in hare 
onderdeden nader tc beschouwen. 

De villa's, die voor zomer- en winterverblijf worden 
gebouwd, moeten uit den aard harer bestemming zijn 
solicde, droge , comfortable ingerichte gebouwen, waar 
de bewoner des zomers al het aangename van een bui
tenhuis kan genieten, terwijl hem des winters door de 
hechtheid en het gezellige zijner woning moet vergoed 
worden, hetgeen hij daarbuiten in de natuur mist. 
Waar hij in een stadswoning door de belendende per
ceelen beschut is, moet hem hier in zijn woning het 
aangename gevoel van zoo volkomen mogelijke zeker
heid door solieden bouw worden gegeven. Waar dus 
de villa's of buitenhuizen, wier bestemming het is den 
mensch uitsluitend des zomers in het zachtere jaar
getijde ter beschutting tc zijn, een meer tijdelijk ka
rakter mogen hebben, zoowel door haar soliditeit als 
haar inrichting, moet de villa voor zomer- en winter
verblijf degelijk gebouwd zijn cn bij den bouw vooral 
op doelmatigheid van inrichting en ligging gelet worden. 

De villa's, gelegen in de nabijheid onzer steden heb
ben, voornamelijk wat het uiterlijk betreft, een groot 
verschil met die, gelegen op het platteland of in de 
zeeplaatsen. 

Wordt toch door hare ligging van dc eersten een 
meer deftig karakter verlangd, de laatsten moeten ge
heel in overeenstemming met de omgeving worden 
behandeld. 

Les villas subburhaincs, gelijk de I'ranschen de eers; 
soort villa's noemen , worden meer als vrijstaande \w 
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huizen opgevat en als zoodanig meer vierkante gebou
wen, terwijl daarentegen de villa's, in de vrije natuur 
opgetrokken, als het ware met deze een geheel moeten 
uitmaken. Door een bekoorlijk silhouet, gepaard aan 
fijne kleurschakeering der bouwmaterialen , moet hierbij 
getracht worden geen contrasten tusschen natuur en 
kunst in het leven te roepen. Hoe juist begrijpen 
onze Fransche cn Duitsche collega's dezen eisch der 
villa's; hoe juist weten zij tegen hun wonderschoone 
bergen en in hun schilderachtige dalen de gebouwen 
als saam te weven met hunne omgeving ! Behoef ik 
te herinneren aan het aantrekkelijke der Zwitsersche 
chalets, der Fransche villa's en der Duitsche sloten 
en kasteelen, die langs den Rijn en elders onmisbaar 
schijnen te zijn voor het landschap en daarmede zoo 
uiterst harmonisch een geheel uitmaken ? 

Welke zijn in het algemeen de eischen , waaraan ieder 
buitenverblijf, iedere villa, hetzij groot of klein, moet 
voldoen? In hoofdzaak: dat de verschillende vertrek
ken ten opzichte van de windstreken goed gelegen zijn ; 
dat zij oordeelkundig gegroepeerd zijn en eik vertrek 
goed ingericht is, verder moet het geheel goed gecon
strueerd zijn en het gebouw zoowel in- als uitwendig 
aan de eischen der esthetica voldoen. 

Reeds sedert onheuglijke tijden is als een onom-
stootelijke eisch vastgesteld, dat de vensteropeningen 
van elk vertrek, dat in het bijzonder is bestemd voor 
zieken, slechts op het oosten , zuidoosten of zuiden mo
gen gelegen zijn, ten einde daardoor de ziekekamer 
op de zon- en lichtzijde te plaatsen. 

Welnu, hetgeen in dit opzicht den zieke nuttig en 
dienstig is voor zijn genezing, moet den gezonden mensch 
tot bewaring zijner gezondheid tevens wenschelijk zijn. 

Daarom plaatse men, zooveel dit met de situatie 
eener villa ten opzichte der omliggende gebouwen en 
wegen , waaraan zij grenst mogelijk is , haar steeds zoo
danig , dat de vertrekken, die des daags en des nachts 
het meest bewoond zijn , in het algemeen steeds naar 
het oosten of zuiden zijn gekeerd, terwijl aan de 
noord en westzijden van het gebouw, die vertrekken 
worden gegroepeerd, waar slechts tijdelijk verblijf wordt 
gehouden en die ondergeschikt zijn. 

Daarom moeten alle slaapkamers en ook de kinder
kamer op het oosten liggen, terwijl de ramen van de 
woonkamer, de kamer van den heer des huizes, het 
boudoir van mevrouw enz., op het zuiden worden 
geplaatst. 

De keuken met provisiekamer, in het algemeen de 
dienstvertrekken, benevens de eetkamer, als deze ten 
minste uitsluitend als zoodanig wordt gebruikt, de 
hoofdingang, het traphuis , de privaten enz., beslaan 
dan de noord- en westzijden van het gebouw. 

Wij zullen later zien, dat het zoogenaamde salon 
geen bevoorrechte ligging ten opzichte der windstreken 
behoeft, mits men zorgdrage dit vertrek niet geheel 
op het westen of noorden te plaatsen , daar in het eerste 
geval de namiddag- en avondzonnestralen het lokaal 
in den zomer te warm maken en door een ligging op 
het noorden een te onvriendelijke en sombere verlich
ting verkregen wordt. 

Wordt aldus, zooveel dit mogelijk is bij het situ-
eeren eener villa het oog gehouden op deze verschil
lende eischen, dan komt thans de groepeering der 
vertrekken onderling als een hoofdfactor voor het al 
of niet huiselijke, bewoonbare en comfortable ter be
schouwing aan de beurt. 

Denken wij ons in het midden van het gebouw een 
ruime vestibule , die gedeeltelijk door den ingang en 
het traphuis of door een flink bovenlicht wordt ver
licht. Om deze centraal-ruimte worden nu de verschil
lende vertrekken gegroepeerd. 

Bij villa's van eenigen omvang, die één verdieping 
hebben, worden meestentijds de slaapvertrekken op de 
verdieping geplaatst, terwijl de woon- en ontvang-
vertrekken op den begane-grond gelegen zijn. 

Zeer wenschelijk is het, indien de beschikbare bouw
som dit toelaat, het geheele gebouw van een souster-
rain te voorzien. Daardoor toch zal het, vooral bij 
villa's voor zomer- en winterverblijf, aanmerkelijk war
mer en droger zijn. Is er een sousterrain aanwezig, 
dan is dit de aangewezen plaats voor de keuken, bij
keuken , wijn- en provisiekelders, brandstoffenbcrgplaat-
sen, vertrek voor den knecht enz. Wanneer het om 
verschillende redenen niet mogelijk is een sousterrain 
te maken, dan is de ligging der keuken met bijkeu
ken O]) den begane-grond. 

De verschillende vertrekken worden nu zooveel mo
gelijk naar den aard der bestemming gerangschikt. 
De kamer van den heer des huizes vinde hare plaats 
nabij den hoofdingang, opdat een vreemde bezoeker 
niet in het intieme huiselijke zijn onbescheiden blikken 
werpe, het salon tegenover den hoofdingang en daar
aan grenzende het boudoir voor de vrouw des huizes; 
verder de eetkamer en woonkamer, welke beide ver
trekken één zijn in villa's van kleinere afmetingen. 

Ligt de keuken op den begane-grond, dan is hare 
plaats nabij de eetkamer, ligt zij in het sousterrain, 
dan zoo mogelijk onder dc eetkamer. In het eerste 
geval wordt door eene opening in den wand tusschen 
eetkamer en keuken gelegenheid gemaakt de spijzen 
op te dienen. Men zorge echter, dat deze opening in 
een service-vertrekje of ten minste in een kast uitkome , 
doch nimmer direct in de eetkamer, opdat de hinder
lijke etenslucht uit de keuken zich niet in de eetkamer 
verspreide. In het tweede geval wordt door middel 
van een ascenseur de keuken in verbinding gebracht 
met de eetkamer, doch evenmin in directe gemeenschap. 

AI deze vertrekken moeten onderling door deuren 
verbonden en uit de vestibule direct toegankelijk 
zijn; hierop kan hoogstens het boudoir van de vrouw 
des huizes een uitzondering maken. omdat dit toch 
in directe verbinding met het salon is. 

De Duitschers hadden vroeger de zeer afkeurens
waardige gewoonte verschillende vertrekken rondom 
het salon of de eetkamer te rangschikken en uitsluitend 
uit deze toegankelijk te maken. In hunne nieuwere 
bouwwerken is dit euvel echter grootendeels vermeden. 

In of neven de vestibule is verder de plaats voor 
het traphuis, dat goed verlicht, ruim in aanleg en 
gemakkelijk in het gebruik, een der sieraden van het 
inwendige eener villa vormt. 

De ligging der privaten moet zoodanig zijn, dat zij 
gemakkelijk zijn te bereiken, zonder echter direct in 
het oog te vallen. Zij worden goed verlicht en geven
tileerd en daarom steeds aan een der buitenmuren 
geplaatst. 

De verlichting, d. i. de plaatsing der lichtopeningen 
der verschillende ruimten en vertrekken, is van zeer 
grooten invloed op den indruk, die zij teweegbrengen. 

De gewaarwordingen, die de vertrekken in dit opzicht 
maken, omschrijft Lucae, in zijn werk: Ucber die 
Macht des Raumcs in der Bauknnst op zeer juiste wijze. 

Nemen wij allereerst het meest voorkomende geval. 
De lichtopeningen liggen aan een der lange wanden 
van het vertrek en beslaan met de tusschenpenanten 
deze geheele zijde. 

Een aldus verlichte ruimte zal een vriendelijken in
druk geven, zelfs op den meest melancholischen mensch. 
De helderheid des dags vult de kamer geheel en ver
licht de voorwerpen bijna te sterk, zoodat nergens een 
diepe schaduw ontstaat, waar men deze om der gezel-
ligheidswille zoude wenschen. Door zijn opwekkend, 
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licht, lachend aspect is zulk een vertrek als bestemd 
voor ontvangkamer. 

Meer gezellig wordt het vertrek wanneer de vensters 
in denzelfden wand blijven, doch zonder tusschenpe
nanten maar als twee- of drielichten saamgekoppeld 
worden , zoodat de ruimte in één lichtpartij en in twee 
schaduwpartijen wordt ingedeeld. 

Het bijna poëtisch halfdonker komt hier tot zijn volle 
recht en verwekt in ons een gevoel van behaaglijkheid, 
dat wij in het vorige vertrek niet ondervonden. Het 
licht stroomt in een gesloten massa binnen , zonder het 
geheele vertrek te vullen. Wij kunnen het naar onze 
bezigheid of onze stemming al of niet gebruiken , terwijl 
er plaats genoeg is om ons in een schaduwhoekje terug 
te trekken. 

Geheel anders gevoelen wij ons, wanneer het licht 
aan de smalle zijde het vertrek binnen treedt en het 
de achterste gedeelten niet meer voldoende verlicht. 
Zulke kamers geven door hare onsymmetrische verlich
ting gewoonlijk een engen, kastachtigen indruk, cn 
men verkrijgt er het gevoel van gebrek aan licht of 
lucht. Maar zeer gezellig worden zij , wanneer men 
aan den tegenover het venster gelegen vuurhaard, in 
de schemering bij een knappend vuurtje het behaaglijk 
huiselijke in tegenstelling van de koude daarbuiten 
geniet; een behaaglijkheid , die diepe , donkere vertrek
ken steeds boven helderverlichte bij ons zullen teweeg
brengen. 

Een geheel tegenovergestelden indruk zullen de ver
trekken maken wanneer zij, behalve aan één wand, nog 
licht ontvangen van één of meer der andere wanden. 
Hierdoor ontstaat een hinderlijk diffuus licht en nergens 
zal men in dergelijke vertrekken gezellige donkere 
hoekjes hebben, maar overal valsche lichteffecten en 
dubbele schaduwen verkrijgen. In zulke vertrekken 
missen wij alle indrukken van gezelligheid en warmte, 
die ons de andere geven; hierin ontbreekt datgene wat 
een goed ingericht vertrek moet hebben , nl. een gevoel 
van afgesloten te zijn van de buitenwereld. 

Bij de plaatsing der vensters in de buitenwanden 
moet tevens gedacht worden aan het plaatsen der meu
bels. Men zij niet te angstvallig flinke, breede penan
ten tusschen en vooral naast de vensters te maken. 
Het is toch een gebrek, waaraan de meeste z.g. 
speculatiehuizen lijden, dat er bij het bouwen nimmer 
aan gedacht wordt hoe en waar de grootere meubel
stukken later hunne plaats zullen vinden. Op de meest 
ondoelmatige wijze worden alle muurvakken tot een 
minimum gebracht en de wanden overal gebroken 
door licht- of deuropeningen. 

Niet alleen de plaatsing der vensters, ook die der 
deuren heeft een grooten invloed op het al of niet 
gezellige van een vertrek. 

Kamers van gelijken vorm en kleur, met dezelfde 
verlichting en afmetingen, kunnen huiselijk of onhuise
lijk zijn, alnaarmate zij veel of weinig deuren hebben. 
Zijn de deuren op een zoodanige wijze in de wanden 
aangebracht, dat zij deze in kleine onbruikbare stukken 
verdeden en de passage van de eene kamer in de 
andere overal storend werkt, dan zullen zij de ver
trekken zeer ongezellig maken. Wij gevoelen ons niet 
rustig tusschen al die deuren; wij hebben nergens den 
rug gedekt en krijgen een gevoel, alsof wij ieder oogen-
blik van alle kanten konden worden overvallen. Zijn 
de deuren echter öf dicht bij dc vensters óf achter 
in het vertrek geplaatst, dan is de doorloop in ééne 
richting en blijft er plaats in de kamer, om rustig te 
vertoeven. 

Na deze algemeene beschouwingen zullen wij thans 
nader de eischen opsporen, waaraan ieder vertrek vol
gens zijn eigenaardige bestemming moet beantwoorden, 

zoowel uit een practisch als uit esthetisch oogpunt be
schouwd. 

De maatschappelijke positie van den bewoner onzer 
villa bepaalt allereerst de bijzondere eischen, die 
zoowel voor de indeeling, als voor ieder vertrek op 
zichzelf worden gesteld. Toch geeft dit voor villa's 
en buitenhuizen, die op het platteland worden gebouwd 
een niet zoo merkbaar verschil als bij de woonhuizen 
in de steden. Hier toch worden feesten en groote 
partijen gegeven en daarvoor moeten de woningen der 
rijken worden ingericht met salons, groote en kleine 
receptiekamers , eetzalen enz. Op kleiner schaal wordt 
dit alles gevraagd in dc buitenhuizen. 

Meestentijds verlangt men één of twee salons, een 
eetkamer, een huiskamer, kamer van den heer cn de 
vrouw des huizes, en in bijzondere gevallen een spreek
kamer, wachtkamer enz. 

Welk huis heeft geen salon? Niet in de beteekenis 
van een prachtzaal, maar van een vertrek , dat door 
bestemming en versiering tot het pronkvertrek of het 
salon wordt verheven. In dit vertrek worden alle voor
komende feestelijkheden gegeven, bezoeken ontvangen 
van vrienden en magen; hier vindt de vrouw des hui
zes in een bescheiden hoekje een plaatsje, dat zij, bij 
gebrek aan een boudoir, als haar speciaal territoir in 
beslag neemt en op haar origineele wijze weet bekoor
lijk te maken. In het salon, zegt Falcke in Die Kunst 
im House, mag men glans en pracht ontwikkelen. Het 
salon is de plaats der gezelligheid, de plaats van sa
menkomst van dc familie met de buitenwereld; daar
om kan hier het glanspunt van het huis zijn. 

Het salon vormt een sterk contrast niet de eetkamer. 
Hierin wordt rondom één tafel alles saamgetrokken, alle 
personen, al het licht is hier geconcentreerd, het overige 
in het vertrek werkt als achtergrond. Het licht is in 
het midden, de aangezichten worden allen van voren 
verlicht, de donkere achtergrond, waartegen zij afste
ken , dat alles geeft een indruk in den geest van een 
Rembrandt. Hoe verschillend is het salon! Daar toch 
is alles verspreid en in bevallige losheid dooreen. Het 
gezelschap is in groepjes verdeeld , de meubels even
eens, het licht, op verschillende plaatsen boven tafels 
en langs de wanden aangebracht, geeft geen donkere 
hoeken, maar vroolijkheid en leven door het geheele 
vertrek. De wanden kunnen hierdoor levendiger en 
kleuriger zijn, het plafond rijk decoratief behandeld; 
kunstvoorwerpen van allerlei aard zijn hier en daar 
verspreid, busten op consoles, prachtwerken en albums 
op tafeltjes en in kasten, rijke brons- of koperwerken 
op den schoorsteen, goede schilderstukken tegen de 
wanden , in één woord een verzameling van kunstproduc
ten wordt in het salon gevonden. 

Ledige tafels, naakte wanden en ongezelligheid ma
ken in een salon een scherpe tegenstelling met een 
hartelijke ontvangst van gasten en vrienden. 

Doch noodzakelijk is het, dat een kunstvol oog een 
salon inrichte en dat er vóór alles goede smaak op 
den voorgrond trede, want menig rijk parvenu zal zijn 
salon vullen met de kostbaarste kunstproducten en 
toch geen harmonisch geheel samenstellen, omdat hem 
goede smaak en edel kunstgevoel vreemd zijn. Er zijn 
menschen, die gevoelloos schijnen voor het schoone, 
en vermeenen dat zaken, die zeer kostbaar, d. i. duur 
zijn geweest, mooi moeten zijn. 

Eischt het salon licht en vroolijkheid, de eetkamer 
zij daarentegen, zooals wij boven zagen, eenvoudig en 
rustig. Gelijk den donkeren achtergrond van een por
tret , moeten de wanden der eetkamer in donkere tonen 
worden behandeld, opdat de rondom de tafel aanzit-
tenden goed uitkomen. 

Men make de dagverlichting aan de korte zijde van 
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h e t v e r t r e k e n p l a a t s e d e t a f e l i n d e l a n g e a s , d a n z a l 

h e t l i c h t o p d e t a f e l v a l l e n e n d i t h o o f d p u n t v a n h e t 

v e r t r e k v e r l i c h t e n . E v e n e e n s zij d e a v o n d v e r l i c h t i n g 

é é n s t e r k e l i c h t b r o n m i d d e n b o v e n d e t a f e l ; bi j l a n g e 

t a f e l s k u n n e n a a n d e e i n d e n n o g s t a a n d e l i c h t e n w o r 

d e n g e p l a a t s t , d o c h m e n z o r g e , d a t d e z e z i c h h o o g 

g e n o e g b o v e n h e t o o g b e v i n d e n o m h e t g e z i c h t n i e t 

t e b e l e m m e r e n . M e e s t e n t i j d s w o r d t h i e r v o o r n i e t g e 

z o r g d e n m o e t m e n , o m m e t d e n o v e r b u u r t e s p r e k e n , 

z i c h s t e e d s o m e e n c a n d e l a b r e o f l a m p h e e n b u i g e n . 

D e w a n d e n d e r e e t z a a l m o e t e n r u s t i g i n s t e m m i g e 

t o n e n w o r d e n b e h a n d e l d . H o v e n e e n h o o g e l a m b r i s e e 

r i n g v a n d o n k e r h o u t p l a a t s e m e n e e n d o n k e r b e h a n g 

v a n s t i l d e s s i n , w a a r o p h i e r e n d a a r e e n s t i l l e v e n , 

b l o e m o f v r u c h t e n s t u k , o u d f a m i l i e p o r t r e t o f d e r g e l i j k e 

r u s t i g e o n d e r w e r p e n i n d o n k e r e l i j s t e n a a n g e b r a c h t z i j n . 

H e t p l a f o n d zij e v e n e e n s r u s t i g v a n b e h a n d e l i n g , 

h e t z i j i n h o u t m e t m o e r - e n k i n d e r b i n t e n o f c a i s s o n s , 

w a a r i n d e c o r a t i e f s c h i l d e r w e r k , h e t z i j i n s t u c i n e e n v o u 

d i g e v e r d e e l i n g e n b e s c h i l d e r i n g . 

D e e i g e n l i j k e woonkamer, w a a r v o o r bij v i l l a ' s v a n 

k l e i n e a f m e t i n g e n d e eetkamer t e v e n s d i e n s t d o e t , d o c h 

d i e bij g r o o t e r c h u i z e n e e n a f z o n d e r l i j k v e r t r e k i s , 

m o e t , z o o a l s v r o e g e r i s g e z e g d , s t e e d s o p h e t o o s t e n 

o f o p h e t z u i d e n z i j n g e l e g e n . H i e r t o c h v e r k e e r e n 

d e m e e s t e f a m i l i e l e d e n e e n g r o o t g e d e e l t e v a n d e n d a g 

e n d e s a v o n d s i s d i t v e r t r e k d e v e r z a m e l p l a a t s v a n h e t 

g e h e e l e g e z i n . H i e r o n t v a n g t d e v r o u w d e s h u i z e s 

h a a r n i e t o f f i c i ë e l e b e z o e k e n e n h i e r v e r t o e f t zij m e t 

h a r e k i n d e r e n . D i t v e r t r e k d i e n t s o m t i j d s t e v e n s v o o r 

k a m e r v a n d e n h e e r d e s h u i z e s , a l s d e z e n l . g e e n 

a f z o n d e r l i j k v e r t r e k v o o r z i j n b e z i g h e d e n n o o d i g h e e f t . 

D e w o o n k a m e r m a k e e e n g e z e l l i g e n , h u i s e l i j k e n i n d r u k ; 

zij m o e t h e t m i d d e n h o u d e n t u s s c h e n h e t s i e r l i j k s a l o n 

e n d e s t e m m i g e e e t k a m e r . 

B i j z o n d e r e e i s c h e n h e e f t w e d e r d e kamer van den 
lieer des huizes, v o o r a l w a n n e e r d e z e z i j n b e z i g h e d e n 

t h u i s h e e f t . D e i n r i c h t i n g v a n d i t v e r t r e k i s g e h e e l 

a f h a n k e l i j k v a n h e t b e r o e p v a n d e n b e w o n e r ; z o o z a l 

h e t v o o r d e n g e l e e r d e a l s s t u d i e k a m e r e e n d e f t i g e n 

i n d r u k m o e t e n t e w e e g b r e n g e n . H i e r i s d e p l a a t s , w a a r 

d e g e e s t z i c h m o e t v e r z a m e l e n , z e g t F a l c k e ; r i j k e o r -

n e m e n t a t i e z a l d e g e d a c h t e a f l e i d e n e n v e r s t r o o i e n . 

E e n v o u d i g e , g e m a k k e l i j k e z e t e l s , flinke b o e k e n k a s t e n , 

t a f e l s e n l e s s e n a a r v a n d o n k e r h o u t , z o n d e r o r n e m e n t 

m e t s t r e n g e l i j n e n , e e n d i k k l e e d i n w a r m e t i n t e n , 

e e n d o n k e r e , r u s t i g e w a n d , w a a r a a n o f w a a r t e g e n e e n 

p a a r e d e l e k u n s t w e r k e n , p l a s t i e k o f s c h i l d e r i j , d a t z i j n 

d e v e r c i s c h t c n , d i e d e e s t h e t i c a v o o r d i t v e r t r e k s t e l t . 

G e h e e l a n d e r s z i j n d i e v o o r d e k a m e r d e r v r o u w 

d e s h u i z e s , v o o r h e t boudoir. D i t zij e e n l i e f , c o q u e t 

v e r t r e k v a n n i e t t c g r o o t e a f m e t i n g e n . H e t v i n d e z i j n 

p l a a t s o p h e t o o s t e n o f z u i d e n , n a a r h e t l i c h t c n d e 

z o n g e k e e r d . H i e r o n t v a n g t d e v r o u w h a r e i n t i e m e 

b e z o e k e n e n r u s t zij u i t v a n h a r e h u i s h o u d e l i j k e b e 

s l o m m e r i n g e n . H i e r z a l zij h a r e v e l e k l e i n e s n u i s t e r i j e n 

e n a a r d i g h e d e n b i j e e n b r e n g e n , d i e v o o r o n s m a n n e n , 

z o o i e t s a a n t r e k k e l i j k s h e b b e n ; h i e r z a l zij h e t ewig 
wcibliclic o n t w i k k e l e n m e t a l d e n o n m i s k e n b a r e n s m a a k 

e e n e v r o u w e i g e n . L a a t d e b o u w m e e s t e r t r a c h t e n 

d o o r fijne k e u z e v a n b e h a n g - e n s c h i l d e r w e r k , v a n 

s c h o o r s t e e n m a n t e l e n p l a f o n d , d i t v e r t r e k j e c c n fi jn 

c a c h e t t c g e v e n . Is h e t o p d e n b e g a n e - g r o n d g e l e g e n , 

z o o m a k e m e n e r e e n bay-winders a a n ' , z o o a l s d e E n -

g e l s c h c n d i t z o o t y p i s c h d o e n ; l i g t h e t o p d e v e r d i e 

p i n g d a n g e v e m e n h e t e e n e r k e r , b a l k o n o f b l o c m c n -

s e r r c e n z o o m o g e l i j k c c n p l a a t s , v a n w a a r e e n s c h o o n 

u i t z i c h t o v e r d e o m g e v i n g i s t e g e n i e t e n . 

V o o r d e o v e r i g e v e r t r e k k e n i n o n z e v i l l a z i j n d c 

e i s c h e n u i t d e n a a r d d e r z a a k b e s c h e i d e n . D e slaap
kamers m a k e m e n r u i m c n s t e e d s g e l e g e n , z o o a l s v r o e g e r 

i s g e z e g d , o p h e t o o s t e n , z u i d o o s t e n o f z u i d e n . D e 

s l a a p k a m e r , z e g t F a l c k e , v e r l a n g t e e n w a r m e , h e l d e r e 

v e r s i e r i n g ; d i t v e r t r e k zij n i e t d o n k e r e n n i e t l i c h t , 

m a a r h o u d e h e t m i d d e n h i e r t u s s c h e n . E r h e e r s c h e r u s t , 

n i e t s t r e d e o p d e n v o o r g r o n d , n i e t s s c h r e e u w e o f z i j 

s c h r i l i n k l e u r o f v o r m . 

D e vestibule e n h e t trappenhuis z i j n v o o r i e d e r h u i s , 

m a a r v o o r a l v o o r e e n v i l l a , h o o f d f a c t o r e n v o o r e e n a a n 

g e n a a m i n t e r i e u r . D o o r e e n t o c h t p o r t a a l v a n d e n h o o f d 

i n g a n g g e s c h e i d e n , w o r d t d e v e s t i b u l e t e g e n w o o r d i g 

z e e r v e e l a l s e e n v o o r v e r t r e k i n g e r i c h t ; m e n v i n d t e r 

e e n t a f e l m e t e e n p a a r s t o e l e n t e g e n é é n d e r w a n d e n 

o f e e n h o u t e n b a n k , e e n k l e e r e n s t a n d a a r d , e e n s t a a n d 

u u r w e r k , b l o e m e n s t a n d a a r d , e n z . A l l e v e r t r e k k e n k o 

m e n o p d e v e s t i b u l e u i t ; zij d i e n t d u s a l s v e r b i n d i n g 

e n m o e t a l s z o o d a n i g r u i m , t o c h t v r i j e n g o e d v e r l i c h t 

z i j n . G e w o o n l i j k g r e n s t h e t t r a p p e n h u i s a a n e e n d e r 

z i j d e n v a n d e v e s t i b u l e o f i s , g e l i j k d e E n g e l s c h e n d i t 

v e e l d o e n , d e t r a p g e h e e l o p e n i n d e v e s t i b u l e g e 

p l a a t s t e n m e t d e z e o p p a s s e n d e w i j z e v e r l i c h t . E e n 

g o e d e t r a p i s e e n s i e r a a d v a n e e n h u i s . 

D e h o o f d t r a p l a t e m e n n i e t v a n d e n b e g a n e - g r o n d 

t o t d e n z o l d e r d o o r l o o p e n , m a a r s l e c h t s t o t d e v e r d i e 

p i n g . V o o r d e z o l d e r t r a p , k a n h i e r o f d a a r w e l e e n 

p l a a t s j e g e v o n d e n w o r d e n ; e v e n e e n s v o o r d e t r a p n a a r 

h e t s o u s t e r r a i n o f d e n k e l d e r . G a a t d e h o o f d t r a p v a n 

k e l d e r t o t z o l d e r d o o r d e v e s t i b u l e , d a n z a l e r s t e e d s 

e e n o n a a n g e n a m e t o c h t , e e n k o u d e l u c h t s t r o o m l a n g s 

d e t r a p z i j n ; d i t k a n d o o r h e t p l a a t s e n d e r t r a p p e n a l s 

b o v e n g e n o e m d w o r d e n v e r m e d e n . 

V e e l w a r e a a n d e z e e n k e l e r e g e l e n n o g t o e t e v o e g e n , 

d o c h zij h a d d e n s l e c h t s t e n d o e l e e n i g e a l g e m e e n e 

v a s t e w e t t e n a a n t e g e v e n , w a a r a a n „ o n z e v i l l a " m o e t 

b e a n t w o o r d e n . 

U i t d e n a a r d d e r z a a k z a l i e d e r b o u w m e e s t e r , d i e 

e e n o p d r a c h t v o o r h e t b o u w e n v a n e e n v i l l a o n t v a n g t , 

v o l g e n s h e t d o o r d e n b o u w h e e r a a n te g e v e n p r o g r a m m a 

z i j n o n t w e r p m o e t e n m a k e n . 

E E N M O D E L - P R I J S V R A A G . 

I n d e Arnhemsche Courant v a n V r i j d a g 4 M a a r t 

m a a k t d e B u r g e m e e s t e r v a n H u i s s e n b i j a d v e r t e n t i e 

b e k e n d , d a t e e n e s o m v a n VIJFTIG GULDEN w o r d t u i t 

g e l o o f d v o o r h e t b e s t e p l a n v a n r i o l e e r i n g d e r a a n z i j n 

z o r g e n t o e v e r t r o u w d e g e m e e n t e . T e n e i n d e h e e r e n 

i n g e n i e u r s , d i e r o e p i n g m o c h t e n g e v o e l e n a a n d e z e n 

w e d s t r i j d d e e l t e n e m e n e n d e Arnhemsche Courant 
w e l l i c h t n i e t l e z e n , z o o v o l l e d i g m o g e l i j k o p d e h o o g t e 

t e h o u d e n , v o l g t h i e r o n d e r d e b e k e n d m a k i n g i n z i j n 

g e h e e l : 

B E K E N D M A K I N G . 
D e G e m e e n t e H u i s s e n l o o f t e e n s o m v a n / " 5 0 u i t 

v o o r h e t b e s t e p l a n , v o l g e n s h e t w e l k , z o o v e e l m o 

g e l i j k m e t g e b r u i k m a k i n g v a n h e t b e s t a a n d e , i n H u i s s e n 

e e n g o e d r i o l e e r i n g s t e l s e l k a n g e m a a k t w o r d e n . 

H e t p l a n m o e t bi j g e d e e l t e n u i t v o e r b a a r z i j n . 

E e n e n a u w k e u r i g e b e r e k e n i n g d e r k o s t e n m o e t a a n 

h e t p l a n t o e g e v o e g d w o r d e n . 

P l a n n e n w o r d e n i n g e w a c h t v ó ó r d e n é é r s t e n A p r i l 
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den Burgemeester van Huissen, 
A . VAN VOORST TOT VOORST. 

H e b b e n w i j h i e r m e t e e n e e r n s t i g e z a a k o f e e n 

g r a p t e d o e n ? D e v o r m v a n d e u i t n o o d i g i n g , z i j n d e 

e e n e b e k e n d m a k i n g v a n d e n B u r g e m e e s t e r , d o e t v e r 

m o e d e n , d a t d c o p r o e p i n g g e m e e n d i s . E n t o c h m o 

g e n w i j h e t n i e t v e r o n d e r s t e l l e n , w a n t h e t o o r d e e l 

o v e r d e w i j z e , w a a r o p g e t r a c h t w o r d t e e n p l a n v o o r 

e e n g o e d r i o o l s t e l s e l t e b e k o m e n , k a n n i e t v l e i e n d 

z i j n v o o r d e n B u r g e m e e s t e r e n v o o r h e n , d i e h e m i n 
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d e z e q u a e s t i e h e b b e n b i j g e s t a a n . H e t l i g t n i e t o p 

o n z e n w e g h e t o n z i n n i g e v a n d e z e b e k e n d m a k i n g n a 

d e r u i t e e n t e z e t t e n . 

W i j h o p e n e c h t e r , d a t h i e r v a n e e n g r a p s p r a k e i s ; 

d e t e r m i j n v a n i n z e n d i n g o p 1 A p r i l g e e f t o n s d a a r t o e 

a a n l e i d i n g . 

M E U B E L 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 . 

D e n a t i o n a l 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 a p i j t e n , 

s p i e g e l s , e n z . , i n g e r i c h t e n u i t g e s c h r e v e n d o o r h e t 

K o n i n k l i j k 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 , w e r d Z a t e r 

d a g n a m i d d a g i n h e t P a l e i s v o o r V o l k s v l i j t i n h e t b i j 

z i j n v a n e e n a a n t a l g e n o o d i g d e n f e e s t e l i j k g e o p e n d . 

E e n d e r d i r e c t e u r e n , d e h e e r W e s t e r o u e n v a n M e e -

t e r e n , h i e l d d a a r b i j e e n t o e s p r a a k , b r a c h t d e n f e e s t d a g 

v a n 1 9 F e b r u a r i j l i n h e r i n n e r i n g e n h u l d e a a n d e n 

V o r s t , w i e n s k o n i n k l i j k w a p e n h e t m u s e u m s i n d s e e n i • 

g e n t i j d m a g v o e r e n . S p r e k e r h e r d a c h t h e t l u i s t e r r i j k 

f e e s t , o n l a n g s i n d i t P a l e i s g e h o u d e n e n w a a r m e d e 

d e z e t e n t o o n s t e l l i n g n i e t i n v e r g e l i j k i n g k a n k o m e n ; 

d e l a a t s t e b e o o g d e e e n c o n c u r r e n t i e i n v r e e d z a m e n z i n , 

e e n w e d i j v e r e n o m h e t g u n s t i g s t e o o r d e e l v a n m a n n e n 

v a n n a a m e n v a n k e n n i s , d i e z i c h w e l w i l l e n d b e r e i d 

v e r k l a a r d e n , d e j u r y t e v o r m e n . V o o r d e z e w e l w i l l e n d 

h e i d b r a c h t s p r e k e r d e n h e e r e n j u r y l e d e n , o o k n a m e n s 

d e i n z e n d e r s , z i j n o p r e c h t e n d a n k . M a a r o o k d e i n 

z e n d e r s h e b b e n a a n s p r a a k o p e r k e n n i n g e n h e t i s t e 

h o p e n , d a t d e z e t e n t o o n s t e l l i n g v o o r h e n a l l e n g o e d e 

v r u c h t e n m o g e d r a g e n . H i j u i t t e last not least e e n w o o r d 

v a n w a r m e n d a n k a a n h e t b e s t u u r v a n Volksvlijt, d a t 

s t e e d s , a l s d e N e d e r l a n d s c h e n i j v e r h e i d g e b a a t k a n 

w o r d e n , b e z w a r e n u i t d e n w e g r u i m t e n z i j n e z a l e n 

o p e n s t e l t . D e b e l a n g l o o z e m e d e w e r k i n g v a n h e t B e 

s t u u r i n d e m o e i l i j k e w e k e n v a n v o o r b e r e i d i n g k a n 

n i e t g e n o e g w o r d e n g e w a a r d e e r d . 

H i e r n a v e r k l a a r d e d e h e e r W e s t e r o u e n v a n M e e t e -

r e n d e t e n t o o n s t e l l i n g g e o p e n d , w a a r o p d e e e r e w i j n 

g e s c h o n k e n e n e e n w a n d e l i n g d o o r d e v e r s c h i l l e n d e 

z a l e n g e d a a n w e r d . 

V o l g e n s d e n c a t a l o g u s , d i e t e v e n s d e p r i j z e n e n 

k o o p - c o n d i t i ë n v a n h e t t e n t o o n g e s t e l d e b e v a t , z i j n e r 

o n g e v e e r 1 5 0 i n z e n d i n g e n , w a a r o n d e r 1 6 s a l o n - a m e u 

b l e m e n t e n , g e n o t e e r d t o t d e n p r i j s v a n c a . ƒ 6 0 0 , 

s l e c h t s e e n a ƒ 3 9 0 ; 12 h u i s k a m e r - a m e u b l e m e n t e n v a n 

ƒ 3 2 5 t o t ƒ 4 0 0 ; 2 0 s l a a p k a m e r - a m e u b l e m e n t e n , w a a r 

o n d e r é é n v a n ƒ 1 3 0 , d e a n d e r e v a n ƒ 3 5 0 , ƒ 4 0 0 , ƒ 4 5 0 

e n ƒ 6 0 0 . 

V e r d e r e e n 2 2 t a l h e e r e n - e n e e n 1 5 t a l d a m e s s c h r i j f 

t a f e l s , 11 s a l o n s p i e g e l s , 17 h u i s k a m e r s p i e g e l s e n n o g 

e e n a a n t a l a n d e r e z a k e n . 

R E C H T Z A K E N . 

Deze week werd te U t r e c h t voor de r e c h t b a n k eene zaak 

b e h a n d e l d , die door vele aannemers met be langste l l ing w e r d 

gevolgd. 

D e n I7den September v a n het vorige j a a r h a d de a r c h i t e c t 

V a n der T a s aanbesteed het bouwen v a n zes heerenhuizen, op 

het b o u w t e r r e i n tusschen de B i l t s t r a a t en de M a l i e b a a n , open

g e v a l l e n door den verkoop v a n de bui tenplaats tic Oorsprong, 
daarterplaatse-

E e n a a n t a l bekende aannemers tedezerstede k w a m e n daags 

vóór de aanbesteding bijeen en beraadslaagden v o o r n a m e l i j k 

over de v r a a g , o f de aanbesteder v a n voldoende sol idi te i t was 

o m zonder vrees voor de b e t a l i n g der a a n n c m i n g s s o m den bouw 

te k u n n e n aanvangen. H e t b l e e k , dat de aanwezigen geen 

bijzonder ver t rouwen i n den aanbesteder stelden en de v r a a g 

w e r d geopperd of het niet wenschel i jk was o m , aangezien de 

aanbesteding p l a a t s h a d op g r o n d v a n de A l g e m e e n e V o o r 

w a a r d e n , door den M i n i s t e r vastgesteld (die o. a. i n h o u d e n d a t , 

w a n n e e r deze bij de i n s c h r i j v i n g niet worden n a g e k o m e n , die 

i n s c h r i j v i n g n ie t ig is) , door a fwi jk ing v a n deze voorwaarden de 

i n s c h r i j v i n g ongeldig te doen z i j n , ten einde d a a r v a n g e b r u i k 

te m a k e n i n d i e n de aanbesteder vóór den a a n v a n g v a n den 

b o u w niet de noodige waarborgen voor de n a k o m i n g zijner 

v e r p l i c h t i n g e n mocht k u n n e n geven. E e n m i d d e l o m die o n 

g e l d i g h e i d te verkr i jgen zou dus z i j n , o m de i n s c h r i j v i n g s b i l 

jet ten , d ie volgens de A l g e m e e n e V o o r w a a r d e n door de borgen 

persoonl i jk moeten zijn o n d e r t e e k e n d , door dezen niet te doen 

o n d e r t e e k e n e n , m a a r h u n n e n a m e n door den i n s c h r i j v e r zeiven 

d a a r o p te doen i n v u l l e n , terplaatse waar de o n d e r t e e k e n i n g 

behoorde te staan. 

A l d u s w e r d dan ook gehandeld, en toen n u n a de besteding 

de laagste i n s c h r i j v e r K . K. den besteder o m waarborgen voor 

de b e t a l i n g v r o e g , werden h e m deze geweigerd en de i n 

schri jver gesommeerd o n m i d d e l l i j k met den bouw te b e g i n n e n ; 

deze bleef echter weigeracht ig aan deze sommatie te v o l d o e n , 

voora l daar h e m ter oore was g e k o m e n , dat de g r o n d , waarop 

gebouwd zou w o r d e n , door den archi tec t nog niet zou zijn 

betaald. E e n beroep op dc ongeldigheid v a n het i n s c h r i j v i n g s 

b i l j e t , door het o n t b r e k e n der handteekeningen v a n de borgen, 

werd door den archi tec t V a n der T a s b e a n t w o o r d met eene 

a a n k l a c h t wegens valsche h a n d t e e k e n i n g bij den Officier v a n 

Just i t ie . Dientengevolge stonden heden terecht : i ° . F . W . v . V . , 

aannemer a l h i e r , d ie op verzoek v a n den aannemer K . K . d iens 

biljet h a d i n g e v u l d en daarop 7ijn eigen n a a m (v. V . ) en d i e n 

van G e b r . v. L . als borgen h a d geschreven, deze laatste met 

de l i n k e r h a n d , wegens v a l s c h h e i d i n geschriften. 2°. K . K . , 

aannemer a l h i e r , minste inschr i jver bij de a a n b e s t e d i n g , 

wegens opzettelijke g e b r u i k m a k i n g v a n vorenbedoeld geschrift . 

U i t de getuigenverhooren en de bekentenis v a n beklaag

den werd de a a n k l a c h t voldoende bewezen c n wij s t ippen 

d a a r u i t a l leen a a n , dat de getuige V a n L e e u w e n , a a n n e m e r , 

handelende onder de t i n n a G e b r . v. L . , v e r k l a a r t , dat bij den 

beklaagde F . W . v. V . den a v o n d vóór de aanbesteding bij 

het naar h u i s g a a n , n a de bedoelde bijeenkomst der aannemers , 

m o n d e l i n g g e m a c h t i g d h a d zijnen n a a m op het i n s c h r i j v i n g s -

bil jet te schri jven. 

Deze get. v e r k l a a r t voorts dat, als de b e k l . K . K. het w e r k 

o n d e r n o m e n zou hebben onder de noodige waarborgen v a n de 

zijde v a n V . d. T a s , hij geen bewaar zou hebben gemaakt , als borg 

het proces-verbaal te teekenen. De b e t r o k k e n a a n n e m e r s , zoo 

b leek ook door dezen getuige, w a r e n v a n meening, dat het eenige 

gevolg h u n n e r h a n d e l i n g w a s , dat het bil jet v a n onwaarde 

zou worden v e r k l a a r d . 

H e t O. M . e ischte s c h u l d i g v e r k l a r i n g der beide beklaagden 

a a n het h u n ten laste gelegde en het requis i tor strekte verder , 

dat de eerste beklaagde veroordeeld worde tot eene gevange

niss tra f v a n 3 maanden en de tweede beklaagde tot eene v a n 

6 weken. 

D e verdedigers v a n beklaagden behandelden v o o r n a m e l i j k 

de v r a a g of h ier i n r e c h t s k u n d i g e n z i n fa l sum is gepleegd. Zij 

m e e n d e n , dat v a n s c h n l d i n s trafrechtel i jken zin geen s p r a k e 

k o n z i j n ; er bestond geene bedoel ing o m te m i s l e i d e n , w a n t 

het l a g i n het geheele systeem van b e k l a a g d e n , dat zij j u i s t 

v a n het inschr i jv ingsbi l je t geen g e b r u i k zouden m a k e n als 

een e c h t s t u t , m a a r als een o n e c h t s tuk. 

D e breedvoerige p le idooien der verdedigers s t r e k t e n ten 

slotte tot v r i j s p r a a k v a n beide beklaagden. 

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 . H e t u i tvoerend comité voor de A p r i l f e e s t e n 

heeft het voornemen prijzen en premiên ui t te l o v e n , zoowel 

voor eerepoorten als voor s traatvers ier ingen en w e l 2 pri jzen 

ad f 50, 2 premiën ad ƒ 2 5 en 4 d i to ad ƒ 1 0 . 

D e pri jzen en p r e m i e n zul len op het rapport eener te be

n o e m e n J u r y worden toegekend a a n de vereenig ing v a n per

s o n e n , w e l k e de eerepoo'rt of s t r a a t v e r s i e r i n g heeft totstand-

gebracht . Persoonl i jke d ip loma's k u n n e n worden toegekend 

a a n h e n , w i e r verdienste meer i n het bijzonder tot de v e r k r e 

gen u i t k o m s t heeft geleid cn die door de meerderheid der sa-

m e n w e r k e n d e n als zoodanig zul len worden aangewezen. 

Z i j , die n a a r voormelde prijzen, hetzij v o o r c c r e p o o r t e n , het

zij voor s t r a a t v e r s i e r i n g e n , wenschen mede te d i n g e n , worden 

u i tgenoodigd z i c h t i jdig op te geven aan het U i t v o e r e n d Co

mité, S i n g e l 451, met n a u w k e u r i g e v e r m e l d i n g van de plaats 

w a a r en de vereenig ing v a n personen door wie dc v e r s i e r i n g 

is totstandgebracht . 

— M a a n d a g j l . werd de algemeene vergader ing der V e r e e n i 

g i n g ten behoeve der arbeidende klasse in nOdcon" gehouden. 

D e V o o r z i t t e r , de heer C l ' , v a n E e g h e n , herdacht het ver

l ies, dat ook deze V e r e e n i g i n g heeft getroffen door den dood v a n 

D r . H e i n s i u s , die als mede-opr ichter voor den bloei en de 

o n t w i k k e l i n g bleef a r b e i d e n , tot de k r a c h t e n hem begaven 

en hij zijne w o n i n g niet meer k o n ver laten. 

In zijne p laats werd benoemd de heer C. A . den T e x lïondt 

en tot a a n v u l l i n g van het B e s t u u r de heer S. C. van H e u k u l o m . 

N a g o e d k e u r i n g van de r e k e n i n g en de v e r a n t w o o r d i n g 

over het afgeloopen j a a r werd besloten, na afschri jv ing op en

kele b l o k k e n w o n i n g e n , een d i v i d e n d van 5 percent uit te 

keeren. A a n h u u r p e n n i n g e n werd r u i m ƒ 65,000 ontvangen v a n 

571 woningen, waarbij wanbeta l ingen zeldzaamheden b leven. 

D e V e r e e n i g i n g k o c h t in het begin van 1S86 een t e r r e i n v a n 

158 meter lengte bij 15 M . d i e p t e , aan de J a n - v a n - d e r - H e i j d e n -

straat en bouwde daarop 64 w o n i n g e n , die w e l d r a zul len wor

den b e t r o k k e n . 
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D e helft v a n het terrein is daartoe g e b r u i k t en spoedig zal 
tot het bebouwen v a n de andere helft worden o v e r g e g a a n , 
waartoe vergroot ing v a n de 4pCt. ge ld leening noodig is. 

— Het tentoonstellingsgebouw achter het Rijksmuseum is 
op 1 dezer volgens bestek opgeleverd; bovendien is men, hoe
wel dit voor de Tuinbouwtentoonstelling niet vereischt wordt, 
bezig aan het afmaken der binnenbetimmering, die in veer
tien dagen zal zijn voltooid. De versieringen aan den voor
gevel zijn onder handen; ook is men begonnen de torens in 
gereedheid te brengen, zoodat deze wellicht nog vóór de ope
ning van de Tuinbouwtentoonstelling omhoog zullen rijzen. 
D e kantoren en verdere lokalen voor den dienst en voor de pers 
zijn ook reeds nagenoeg voltooid. Kr bestaat dus geen twijfel 
of alles zal op tijd gereed zijn. 

De voorgevel, hoewel deze nog slechts aangeeft wat hij een
maal zal worden, maakt nu reeds een zeer goeden indruk. 

De ruime hal met haar zijgalerijen wordt voor de Tuinbouw
tentoonstelling slechts weinig gedecoreerd, omdat het tentoon
gestelde zeer zeker daarvan het schoonste sieraad zal zijn. 

Men is bezig het zeventiende-eeuwsche marktplein, waarvan 
de heer Springer de ontwerper is , uit te bakenen. 

Op dit marktplein zal hoogstwaarschijnlijk een getrouwe 
kopie voorkomen van den bekenden typischen boekwinkel uit 
het Muscum-Plantijn te Antwerpen. 

De Gemeente Antwerpen heeft eenige jaren geleden bij aan
koop van dat Museum zich mt eten verbinden daarvan nooit 
eenige kopie af te staan. Het College van schepenen heeft nu 
echter bij resolutie gemeend een uitzondering te moeten maken. 

— O p voordracht van dc daartoe benoemde commiss ie zijn 
door den K o n i n g en de K o n i n g i n tot pensionn aires voor de 
s c h i l d e r k u n s t , over het jaar 18S7 a a n g e n o m e n : de heeren Jan 
T o o r o p , M . A . J . B a u e r , R u d o l p h H a a k , W . H . de Z w a r t , 
A. G . de J o n g , H . O. v a n Thol en mej. Suze R o b e r t s o n , te 
' s -Gravenhage; Jan de J o n g , I'. C. de M o o r W z n . J . E. H . A k -
k e r i n g a , F . D. Oerder en D . W i g g e r s , te R o t t e r d a m : P. P. R i n k , 
A r t h u r B r i ê t , W . J . W i l l e m s e n en W. N . H e n d r i k s e , te A n t 
w e r p e n ; L e o n a r d S c h a e k e n , te B r u s s e l ; G . H . B r e i t n e r , C. B . 
D a n k m e i j e r , mej. A . L . F . Wijthoff en mej. C. K r i t z l e r , te 
A m s t e r d a m ; bovendien zijn premién en gratificatiën toegekend 
a a n de heeren H e n r i L u y t e n , H o b b e S m i t h , P. P. R i n k en 
A r t h u r B r i e t , te A n t w e r p e n , en J a n V o e r m a n , E d . F r a n k f o r t , 
E. R . D . S c h a a p , A u g . J . L e G r a s en H e n r i J . de C o c k , te 
A m s t e r d a m . 

ROTTERDAM, Overeenkomstig de voordracht van het Ge
meentebestuur besloot de Raad in zijne zitting van 3 Maart tot: 

a. het maken van een havenbassin in den liuiten-Hillepolder 
en het bergen van den grond aldaar overeenkomstig het aan
geboden plan, en daarvoor toe te staan het geraamd bedrag 
van / 120,000; 

h. het uitdiepen van de binnen- en entrepöthaven, overeen
komstig het voorstel, en daarvoor toe te staan het geraamd 
bedrag van f 50.000; 

C. het uitdiepen van- en het plaatsen van meerpalen in de 
ruimte tusschen de strekdammen aan de Katendrechtschekade 
en daarvoor toe te staan het geraamd bedrag van / 22,000. 

H A A R L E M . Laatstleden Zaterdag heeft op het paviljoen eene 
vergadering plaats gehad van de Commissie, door de Maat
schappij van Nijverheid benoemd, om te beraadslagen over de 
wenschelijkheid der vestiging van een proefstation voor bouw
materialen. In deze Commissie zijn, behalve de genoemde 
Maatschappij, vertegenwoordigd: het Kon. Instituut van in
genieurs, de Polytechnische School te Delft, de Maatschappij 

ter bevordering der Bouwkunst, de Vereeniging van burgerlijke 
ingenieurs, het Genootschap Architectura et Amicitia, de 
Aannemers-sociëteit Vcreeniging, de Vereeniging voor fabrieks-
en handwerksnijverheid, de Vcreeniging van en voor Ned. i n 
dustrieeten, benevens de Departementen Delft en Rotterdam 
der Maats, van Nijverheid, die het voorstel hebben gedaan in 
de algemeene vergadering van 1886. Voorzitter der Commissie 
is de heer J. F . W. Conrad, Secretaris dr. W. D. Gratama. 

ARNHEM. Op 58jarigen leeftijd overleed alhier den 1 Maart 
de ingenieur ie klasse van 's Rijks waterstaat, de heer Jhr. 
A . O. van den Santhcuvel. 

LEEUWARIIEN. Naar aanleiding van een adres van de heeren 
T. A . van den Broek en G . W. van Barneveld Kooy Jr. te 
Amsterdam, concessionarissen van de aanleg en dc exploitatie 
eener drinkwaterleiding in deze Gemeente, is door l i . en W. 
aan den Gemeenteraad voorgesteld, den bij art. 6 der voor
waarden van concessie gestelden termijn voor de goedkeuring 
van het 30 December j l . ingezonden volledig technisch ontwerp 
met zes weken te verlengen, en als gevolg daarvan, gelijke 
verlenging toe te staan voor de storting van het waarborg
fonds en dc voltooiing van het werk. 

GRONINC.EN. Aan den Gemeenteraad is door Burgemeester 
en Wethouders, in zake dc herstelling van den Martinitoren, 
eene voordracht ingediend, waarbij in overweging gegeven 
wordt om te besluiten: 

1™ aan den Minister van Binnenlandsche Zaken mede te dee
len , dat de Raad, erkentelijk voor den steun, welken de Re
geering bereid is ten behoeve der herstelling van den Marti
nitoren aan de gemeente Groningen te verleenen, tegen de 
door Zijne Excellentie gestelde voorwaarden geenerlei beden
king heeft en dat de Gemeente zich dus daarnaar zal gedra
gen, indien de subsidie van hoogstens / 25,000 ook door de 
Wetgevende Macht wordt toegestaan, wier beslissing de Raad 
wenscht af te wachten, alvorens nopens de zaak zelve, de uit
voering der door de Commissie van deskundigen aangegeven 
herstellingswerken, een besluit te nemen; 

2° Burg. cn Wcth. te machtigen, om een teekenaar te be
noemen op een bezoldiging van /' 85 's maands cn dezen tijde-
lijken ambtenaar te belasten met het in teekening brengen 
van het geheele westelijke vlak en van een gedeelte der noor
delijke en zuidelijke vlakken van den Martinitoren tot den 
eersten trans. 

GRONINGEN. Het bestuur der eerste Groninger Tramway-
maatschappij heeft aan de aandeelhouders voorgesteld voor 
/ 1 5 0 0 0 deel te nemen in de eerste Drentsche Stoomtram-maat
schappij. Dit voorstel zal in eene algemeene vergadering op 
9 Maart a. s. behandeld worden. 

VEI.P . Het doortrekken van de Geldersche Stoomtramweg-
maatschappij tot deze gemeente is verzekerd; men zal trachten 
zoo mogelijk nog in den a. s. zomer de lijn in exploitatie te 
brengen. 

BF.KGEN-OP-ZOOM. De werkzaamheden aan den stoomtram 
van hier naar Antwerpen zijn tot het Belgisch grondgebied ge-
gereedgekomen; dit gedeelte zal binnen kort voor het publiek 
verkeer geopend worden. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
Voor de gasfabriek en hoogdrukwatcrleiding der gemeente 

Dordrecht, wordt een adjunct-directeur gevraagd op eene jaar
wedde van / 1500 a / 2000. De directeur geeft nadere inlich
tingen. Sollicitaties moeten vóór 15 Maart bij de secretarie 
der Gemeente ingekomen zijn. 

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

Tot directeur der Ambachtsschool te 
Groningen is benoemd de heer E. Riepma, 
leeraar aan de Ambachtsschool te Arnhem. 

Tot opzichter bij den calamiteusen pol
der van Oost-Beveland, te Wilhelmina-
dorp. is uit S7 sollicitanten benoemd de 
heer S. van der Vegt, van Beetsterzwaag. 

D: or den Minister van waterstaat is tot 
buitengewoon opzichter bij den bouw van 
een zclfregistreerenden getijdemeter aan 
het Westhavenhoofd te Zieriksee benoemd 
de civiel-ingcnicur H. van Gorsel te R i l -
land-Bath. 

Bij Min. beschikking is N . C. H . Ver
dam, werktuigkundig ingenieur te Mi j 
drecht, benoemd tot adsistent voor werk-
tuiglecr en werktuigbouwkunde aan de 
Polytechnische School te Delft ingaande 
met den dag waarop hij zijne functien zal 
aanvaarden en eindigende 31 December. 

Tot leeraar in het handteekenen, tevens 
belast met het onderwijs in stijl- en ome-

mentleer, aan de Teekenschool van Felix 
Meruit, is benoemd de heer G . W . Dijs-
selhof. 

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

PHOTOLlTllOuRAPIÜE, PIIOTOZ1\COGRAPB1E 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zijn.- inrichting voor Pli«Ulithogrii|>hie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plan», Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i ' h o i o / i n , o -
g r u 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 
zjjne »«*rè»tj-p».|iirlclitliig voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

O . J . 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Vrijdag 18 Maart 
1887, 's voormiddags 11*/, uur, in het open
baar ten Genieentehuize 

AANBESTEDEN: 
Het maken van Trottoirs en ver

hoogde Voetpaden met de leve
ring van Trottoirbanden van 
Nieder-Mendiger steen, bene
vens het leveren en leggen van 
Cementen Riolen, met bijbohoo-
rende werkzaamheden in ver
schillende straten der Gemeente. 

Begrooting /49200. 
Aanwijzing op Donderdag en Vrijdag 10 

en 11 Maart e. k., 's voormiddags 11 ure, 
ten Gemeentehuize, bureau Gemeentewerken, 
afd. Wegen, Bruggen enz., alwaar de tee
keningen ter inzage liggen; bestek met ge
zegeld insclirjjvingsbil jet tegen betaling van 
/0.60 ter Secretarie verkrijgbaar. 
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Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 21'"" Maart 1887, des na

middags ten twee ure, zal in Kamer N° M 
van het Centraal-Adininistratiegebouw der 
Maatschappij luin het Droogbak te Amsterdam 
worden aanbesteed de navolgende onderhouds-
herstellingen: 

Op den spoorweg Amsterdam— 
Rotterdam en Haarlem—Uit
geest - Ymuiden volgens Bestek 
No. 396: Uitvoeren van onder
houdswerken in zeven percee-
len. Raming / 46100; 

en op het baanvak Amsterdam: 
volgens Bestek No. 399. Uitvoe
ren van onderhoudswerken in 
twee perceelen. Raming / 43744. 

De bestekken zjjn tegen betaling van ƒ 2.— 
per exemplaar van af' Woensdag den '.I Maart 
e.k. te verkrijgen aan het Bureau van den 
Ingenieur van den Weg, Kamer N°. 151 van 
bovengenoemd Administratiegebouw. 

Aanwijzing geschiedt en inlichtingen kun
nen worden verkregen als in de bestekken 
vermeld. 

Op deze bestekken zijn toepasselijk de «Al
gemeene Voorwaarden der Hollandsche IJze
ren Spoorweg-Maatschappij d.d. 23 Februari 
18S(i". die bovendien tegen betaling van 

ƒ 0.50 per exemplaar aan bovengenoemd 
bureau verkrijgbaar zjjn. 

De Administrateur. 

Bouwterrein te Koop. 
Aan den Hoermondschen weg te 

Venloo zijn eenige goed gelegen 
BOUWTERREINEN te Koop , 
van verschillende breedten en diep
ten , zeer geschikt voor den houw 
van Heerenhuizen. 

Te bevragen bij den heer H. VAN 
GASSELT, Mr. Timmerman, aldaar. 

G e m e e n t e O s s e n d r e c h t . 

O P E N B A R E 
A A N B E S T E D I N G . 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS der 
gemeente OSSEN DltECHT zullen op Maan
dag den 21 Maart 1887, des voormiddags ten 
11 ure, op het Raadhuis in het openhaar 
aanbesteden: 

Het verbouwen en vergrooten der 
Gemeenteschool, met bijleve
ring van aUe daarvoor gevor
derde materialen en het benoo
digde ameublement. 

Bestek en teekeningen liggen van af 21 
Februari op het Raadhuis ter inzage, alwaar 
bestekken verkrijgbaar zijn tegen /0 .50 per 
exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal gegeven worden 
den 14 Maart des voormiddags ten 11 ure, 
terwijl verdere inlichtingen te bekomen zjjn 
ten kantore van den Architect R. H. C. V A N 
SOMEREN te Bergen-op-Zotm. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
P. J . V A N M E C U E L E N . 

'De Secretaris, 
E. J . H . ADAN. 

Ossendrecht, IS Februari 1S87. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag den 11J " Maart des namiddags 

te 2 uren, zal in het H U T Ï L DEN BüRGT te 
Leiden worden aanbesteed: 

Het maken van fabrieksgebouwen 
met annexe werken (te bebou
wen oppervlakte ± 600 M1), en 
het amoveeren van de op het 
terrein staande perceelen. 

Dc teekeningen liggen ter inzage en over
name ter plaatse van de besteding, alwaar 
gedrukte bestekken ad ƒ 1 zijn te verkrijgen. 

De aanwjjzing in loco (Middelste gracht 
n™ 105—107) zal plaats hebben op Dinsdag 
den 8 , , , n Maart 1S87 des voormiddags te 
elf uren. 

Eiken werkdag kunnen inlichtingen ver
kregen worden bü den architect 

tV. F. VAN DER HELIDEN, 
Doezastraat 43. 

B e k r o o n d : 

Dusseldorp lsso. 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOHANN OEOHICO, Frankfort a/M. 

B e k r o o n d i 

Frankfort a/31. 1881. 
Amsterdam 1882. 

KAUKIEK VAN 

M a r m e r m o z a ï e k en Te r razzo -v loe ren , G l a s m o z a ï e k , 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Opffertofct le*30. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
P E E D . E K T G - E I r t S , Amsterdam, 

Heerengri icht , bij <l«- Oude Suiegt'lstraiit u . 335. 

P o l y c h r o o m - c e m e n t 
is het goedkoopste materiaal. 

zoowel voor bepleistering, die volkomen tegen den invloed 
van het weer bestand is, als voor voegwerk. Jloofdde/iol bij 

Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem. 
Actieve Agenten en Vertegenwoordigers gevraagd. 

Bijzondere voordeelen: 
1°. De bepleistering is geljjk van toon en lichtgrijs, in de kleur van BentUeimersteen; 
2°. Geen uitwaseming van kalk of silicaat; 
3°. Geene by gebruik van gewoon cement voorkomende windschcurtjes; 
4°. Eene bepleistering met Polychroom-cement kan beschilderd worden 4 of 5 weken 

nadat zjj aangebracht is. De beschildering kan het afwasschen verdragen. 
Zie De Opmerker van 9 October 1880, over beschildering van pleisterwerken met Poly-

chroomcement, en de Deutsche hauteitung van 8 November 1880, die verschillende mate
rialen, voor beschildering geschikt, met dit cement vergelijkt. 

Ministerie van Financiën-

L A N D S G E B O U W E N , 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag, 29 Maari 1887. des middags 

ten 12 ure, zal onder nadere goedkeuring 
van den Minister van Financiën, aan het 
gebouw van het Ministerie van Financiën, 
worden aanbesteed: 

Het onderhouden en herstellen 
van het gebouw te Maastricht, 
waarin gevestigd zijn de kanto
ren van de Hypotheken en van 
het Kadaster, van den dag waar
op de aanbesteding wordt goed
gekeurd tot en met den 31sten 
Maart 1890. 

De besteding zal geschieden bjj enkele in
schrijving, overeenkomstig de II 434 en 435 
der A. V. 

Het bestek ligt ter lezing in het gebouw 
van het Ministerie- van Financiën, aan het 
bureel van den Rijksbouwmeester in het 2de 
district, Fluweele Burgwal n°. 10 te *.v Gra
venhage, aan het gebouw der Hypotheken 
en van het Kadaster te Maastricht en aan dat 
van net Provinciaal Bestuur van Limburg. 

Inlichtingen worden gegeven door voor
noemden Rijksbouwmeester te 'x Gravenhage 
en door den Hoofd-Opzichtcr bij de Lan.lsge-
bouwen .1. J. G. RINKES te Breda. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Maandag 
21 Maart ] S S 7 , des middags ten 1', ure. 

'* Gravenhage, 20 Februari 18S7. 
De Minister van Financiën, 

BLOEM. 

M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n . 
LANDSGEBOUWEN. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dinsdag 29 Maart 1887. des middags ten 

12 ure, zal onder goedkeuring van den M i 
nister van Financiën, aan het gebouw van 
genoemd Departement, worden aanbesteed: 

Het onderhouden van en het doen 
van eenige herstollingen aan het 
Rijksgebouw te Sneek, waarin 
gevestigd zijn de kantoren van 
de Hypotheken en het Kadaster. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens Ij 434 en 435 der Algemeene 
Voorschriften, vastgesteld bjj beschikking van 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid, dd. 12 September 1SS2, n°. (i, af
deeling Waterstaat A. 

Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw 
van het Ministerie van Financiën, aar het 
bureel der Landsgebouwcn in het 1ste dis
trict te '.v Gravenhage, aan het kantoor van 
de Hypotheken en het Kadaster te Sneek, 
alwaar het gratis verkrijgbaar is, en aan 
het gebouw van het Provinciaal Bestuur te 
Leeuwarden. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Bouwkundige voor de Landsgebouwen in het 
lste district te 's Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Maan
dag 21 Maart 18S7, des voormiddags ten 
11% ure. 

'» Gravenhage, 23 Februari 1S87. 
De Minister van Financiën, 

BLOEM. 

Prijsopgave 
wordt GEVRAAGD voor het leveren en 
stellen van 102 stuks getrokken ijzeren 
Boomkokers, ten behoeve van de Gemeen
te Arnhem. 

Inlichtingen zjjn te verkrijgen ten Ge
meentehuize, Bureau Gemeentewerken, afd. 
Wegen, Bruggen enz., Vrijdag en Zaterdag 
4 en 5 Maart e. k., 's voormiadags 11 ure; 
biljetten in te zenden aan den Directeur 
der Gemeentewerken op 9 Maart e. k., vóór 
12 ure 's middags. 
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BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 14 Maart 
1887, des middag! te 1 Si uren, op het Raad
huis , in het openbaar aanbesteden: 

Het uitvoeren van Baggerwerken 
in het Westerdok en in het I J , 
voor den mond van de Wester-
doksluis, benevens het diephou-
den ven do dokken, buitenha
vens en het I J , gedurende het 
jaar 1887. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te' verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ0.80 (met een teekening 
aangehecht). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Ingenieur, Raadhuis Kamer 
N " . 106, van 10- 12 uur gedurende de week 
welke der besteding voorafgaat. 

Burgemeester en Wethouder* voornoemd, 
V A N TIENHOVEN. 

tie Secretaris, 
L E JOI.LE. 

Amsterdam, i Maart 1 SSIi. 

O P E N B A R E 
A A N B E S T E D I N G . 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 
ROTTERDAM zjjn voornemens op Dinsdag 
den 22 Maart 1887, des namiddags ten 1 ure, 
ten Riuulhuizc aldaar aan te besteden: 

Het Bouwen van eene BEWAAB-
SCHOOL mot Bovenwoningen 
nabij de Vlietkade. 

Bestek, voorwaarden en teekening l ig
gen op de gewone dagen en uren ter kennis
neming op de Plaatse/ijler Secretarie en het 
S/ads-'Timmcr/ii'is te Rotterdam, en zjjn tevens 
voor verkrjjgbaar bjj Wed. P. V A N 
WAESBERGE E N ZOON, Boekdrukkers, 
Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loeo 
zal plaats hebben op Donderdag den 17 Maart 
1887, des voormiddags ten 11 ure. 

"DËLIOTXCT 
Ooëlzeeilijk 2 1 * » . Hnttrrditm. 

VLOER-enWANDTEGELS. 
TROTTOIR-, M U I - EN IJZERSTEF.NTEf.ELS. 

Groote voorraden. 

NEUCHATEL ASPHALTE 
Exploitatie der Mijnen 

F A B R I E K 

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

P r o v i n c i a l e W a t e r s t a a t 

F R I E S L A N D . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag, den 181" Maart 1887, des namid

dags ten een ure, zal in het gebouw van 
het Provinciaal Bestuur te Leeuicanlen, over
eenkomstig ij § * M en 135 der A. V . , bjj 
enkele inschrijving worden aanbesteed : 

het verbeteren van het groot-
scheepsvaarwater van Stroobos 
naar Stavoren en Lemmer, 5e 
gedeelte (Heeg- Stavoren). 

Earning /116445.— 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

gebouw. Gezegelde formulieren voor inschrjj-
vingsbiljetten zijn tegen betaling van 25 en 
bestekken tegen betaling van ƒ 2 . — op het 
bureau van den Prov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

De noodige aanwjjzing wordt gedaan op 
Woensdag 16 Maart, aanvangende des 
voormiddags 10 ure te Stavoren. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men bjj den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te l^euiearden. 

Leeuwarden, 3 Maart 1887. 
De Commissaris des Konings in de 

Provincie friesland. 
V A N HAUINXMA W O B SLOOTEN. 

BKCKHK & BUDMNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

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

en andere 

VERZAMELING 
VAN 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

„ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " , 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, aan „DE BOUW
MEESTER" ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
KROONDE ONTWERPEN" aan te 
schallen, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten , daar de bovengenoemde „VERZA
MELING" door "DE BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware één 
geheel uitmaakt lljj biedt daartoe ditwerk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot do 
volgende prijzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaats van ƒ 14.60 voor/ 7. 
zonderde Portefeuille,, „ „ „12.— „ „6. 

Deze „Verzameling" 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 „de 
Bouwmeester". 

Arnhem. De Uitgever P. GOUDA QUINT. 

T R A 0 E M A R K 

COMPANY L I Di LONDON, 
van Val de Travers. 

NATUURL. ASPHALT 

VAL HE T R I V E R S 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphallwegen en dito Dorsclivloeren. 
Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloeren, 

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

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-I'undeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindel i jk , Voch twerend , Ondoordringbaar , Geraaswerend. 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G . K N O O P S C . O Z N . , Beekstraat F . «2, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

I N S T R U M E N T E N 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS ,i TEEKENAARS enz. 

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

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 IV'. S 3 Q , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

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

geleverd. 

H . & J . SU Y V E R , 
FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS EN M R k T l U I , 
cp dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
Gedrukt bij 6. W . van der Wiel & O . , Ie Arnhem. 
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\j>t >snüctat)>vwD «t7tl«®cpvWd 

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 X GENDT IGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertemien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia TAN SPRINGER, 

C. B . POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan <'en lieer 

C. B . POSTHUMUS MF.YJES , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. BREMMER H Z N . , Reguliersgracht 74, te Amsterdam. 

A.W.W.1 
! A B O N N E M E N T /'2.25 per 3 maanden of wel zesgulden pef jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. VOOT het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indii! 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 ' lO 
I cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen ' 

AFZONDERLIJKE NUMMERS , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
I en 2j cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
\ Arnhem en bij den Hoofd-correspondent J O H . G . STEMLER 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 8 7 9 » * " Vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 1 6 Maart a. s., des avonds te 8 uren, in 
het American Hotel. 

De agenda voor die vergadering is: 
Mededeelingen van het Bestuur; 
Bijdrage van den heer A . W. Weissman; 
Kunstbeschouwing van den heer W. J. D. Boden 

kemper ; 
Ballotage van den heer E. Boursse, voorgesteld door 

de heeren G . van Arkel en N. G. Kloot. 

Het programma voor de i " gewone prijsvraag is in 
dit nummer opgenomen. 

Als buitenlid is toegetreden de heer J. L . Plaat, 
te 's-Hage. 

Als lid der Schetsclub is toegetreden de heer J. W. 
van de Stadt. 

De Penningmeester maakt de gewone leden opmerk
zaam op de bepaling, vermeld in art. 18 der nieuwe 
wet, waarbij het betalen der zegelkosten verplichtend 
gesteld is. Aan alle leden van het Genootschap is een 
exemplaar der nieuwe wet toegezonden; zij, die ver
geten mochten zijn, worden verzocht hiervan aan den 
I ste-Secretaris kennis te geven. 

Namens het Bestuur: 
de iste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
i e . GEWONE PRIJSVRAAG. 1 8 8 7 . 

Het Bestuur van het Genootschap heeft de eer heeren 
leden kennis te geven, dat als i e gewone prijsvraag voor 
het jaar 1 8 8 7 wordt uitgeschreven het ontwerp voor 

„Een decoratieve eerepoort" 
voor het aanstaand bezoek van Z. M. den Koning in 
de hoofdstad. 

De eerepoort wordt ondersteld geplaatst te worden 
aan het begin van de Hoogesluis over den Amstel 
(zijde Sarphatistraatj, zoodanig, dat het verkeer voor 
voetgangers op de trottoirs en van trams en voertuigen 
op den rijweg volkomen vrij blijft. 

De decoratie moet met de architectuur van de brug 
in verband gebracht worden. 

De afmetingen van de brug zijn de volgende: 
Breedte van den rijweg 1 0 meter; breedte van de 

trottoirs tot aan de hoofdpenanten 3 meter en tot aan 
de balustrade 4 meter; hoogte der balustrade 1.25 meter; 
hoogte van de pedestals der penanten 1 .65 meter; 
breedte der pedestals 1.25 meter; hoogte der obelisk 
boven de straat 5 . 2 5 meter. 

Men verlangt het ontwerp op de schaal van I : 5 0 . 
Aan den vervaardiger van het der bekroning waardig 

gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt het eervol ge
tuigschrift met een premie van vijftig gulden. 

De inlevering der ontwerpen, met stipte inachtneming 
van art. 71 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 4 April 1 8 8 7 , ten huize van den Iste-Secretaris, 
Reguliersgracht 7 4 , te Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 
F. J. Bremmer Hz. 

(A.etA.) D E INRICHTING 
V A N P A A R D E N S T A L L E N , 

door R. A . H E I J . 
De eischen, die men moet stellen aan paardenstallen, 

zijn dezelfde voor gewone stallen en luxe-stallen. De 
luxe-stallen worden alleen in kostbaarder materialen 
behandeld, doch de hoofdvoorwaarden, die voor een 
stal voor gewone werkpaarden gelden, zijn ook van 
kracht bij stallen voor paarden van edeler ras. Wij 
zullen dus spreken over de paardenstallen in het al
gemeen. 

De voornaamste eischen zijn de volgende: 
1 ° . De stal moet 's winters warm en 's zomers koel 

zijn en beveiligd tegen invloeden van het weer; 
2 ° . De stal moet goed verlicht zijn, doch zoo, dat 

het licht de paarden niet direct in de oogen valt; 
3°. De stalruimte moet goed geventileerd zijn, zelfs 

bij gesloten deuren en ramen, zoodat des zomers on
der de zoldering een trekking kan worden teweeg
gebracht, waardoor vliegen, wespen en paardenvliegen 
worden verdreven en de warme stallucht naar buiten 
wordt afgevoerd, terwijl des winters de bedorven lucht 
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moet kunnen ontsnappen door luchtkokers, die boven 
het dak uitkomen. 

Verder moet de stal op droog terrein gebouwd wor
den. Niets is nadeeliger voor de gezondheid der paar
den dan vochtige, koude stallucht; daarom moet een 
moerassig terrein worden vermeden en de stalvloer te
gen opstijgende natte dampen uit den grond worden 
beveiligd. Een verhoogd gedeelte van het bouwterrein 
bevordert den snellen afvoer van de gier en het zuiver 
houden van den stal. 

Wat de plaatsing van den stal ten opzichte van de 
windstreken betreft, zoo gelden daarvoor dezelfde re
gelen als bij de woning van den mensch. Dientenge
volge is het wenschelijk de deuren en ramen aan de 
oost- of noordoostzijden te plaatsen, wijl op dezen kant 
de stal des voormiddags matig verwarmd wordt en 
's namiddags weder koeler gelegen is. Afkeuring ver
dient het, deuren cn ramen op het westen aan te 
brengen, omdat de zon dan eerst 's namiddags, wan
neer de warmte het grootst is, in den stal schijnt en 
dezen zoo verwarmt, dat de paarden 's nachts niet 
kunnen slapen. Daarbij komt nog, dat vliegen en in
secten , die des avonds gewoonlijk het westen opzoeken, 
dan in den warmen stal binnendringen. 

De hoogte van den stal moet geëvenredigd zijn aan 
het aantal paarden om 's winters niet te koud en 's zo
mers niet tc warm te zijn. De temperatuur in den 
stal kan variëeren van 60 tot 66'' Fahrenheit. Omtrent 
de wijze van plaatsing der paarden onderscheidt men: 

a. De enkele lengtestal, waarin een enkele rij paar
den is geplaatst met den kop naar den muur, en een 
gang achter de paarden. 

b. De dubbele lengtestal, waarin de paarden met 
den kop langs de beide zijgevels staan en een gemeen
schappelijke middengang is opengehouden achter de 
paarden, of waar dc paarden met den kop aan een 
gemeenschappelijke middenmuur staan, terwijl een gang 
achter elke rij paarden is opengehouden. Dit laatste 
type verdient dc voorkeur. 

c. De enkele dwarsstal met knechts- cn tuigkamer 
in het midden en aan weerszijden eene enkele rij paar
den met achtergang. 

tl. De dubbele dwarsstal met aan weerszijden twee 
rijen paarden en gemeenschappelijke achtergang. 

e. Stallen met boxes en 
f. de gecombineerde lengte- en dwarsstallen. 
De enkele gang achter de paarden mag niet minder 

dan 1.60, de gemeenschappelijke niet minder dan 2.50 a 3 
meter breed zijn. Slechts zelden staan dc paarden aan 
een gemeenschappelijke voergang, zooals bij koeien 
het geval is, daar wegens de onvermijdelijke breedte van 
1.60 M . , die steeds achter de paarden moet overblijven, 
te veel ruimte voor deze wijze van plaatsing noodig is. 
Behalve de ruimte voor de paarden moet ook nog voor 
de plaatsing van voerkisten gezorgd worden. In kleine 
stallen geschiedt dit in den stal zelf, bij grootere stallen 
zijn daarvoor afzonderlijke vertrekken noodig, die tevens 
voor het maken van haksel en het bewaren van haver 
en gemalen voer dienen. 

Tuig- en knechtskamer benevens trap naar den voer-
zolder, die gewoonlijk boven den stal is aangebracht, 
moeten afgezonderd worden van den stal, doch met 
deuren toegankelijk zijn, terwijl het wenschelijk is, dat 
de trap naar den voerzolder slechts van buiten toegan
kelijk zij. Aan plaatsruimte met inbegrip van de krib 
wordt vereischt: voor gewone werkpaarden, zonder 
lantierboomen, 1.30 M. breedte bij 2.60 M. lengte, 
voor rijpaarden minstens 1.65 bij 3.25 M. 

De plaatsruimte is echter afhankelijk van de soort 
van afscheidingen. Voor een hengst in afgeschoten hok 
rekent men 3.15 M. lengte bij 2.20 a 2.50 M. breedte. 

Voor een merriepaard met veulen 3.75 M. lang bij 
3.80 M. minstens breed. 

De zoldering van den stal moet dicht, zoo mogelijk 
brandvrij en zoo geconstrueerd zijn , dat de staldampen 
niet in den voerzolder kunnen doordringen. 

De vloeren in gewone stallen worden het best van 
klinkers in hydraulische kalk gemetseld, met een 
gootje voor afvoer der gier. Over de doelmatigste 
inrichting der vloeren in paardenstallen zijn landbou
wers en paardenfokkers het nog niet volkomen eens. 
Steeds echter moet gezorgd worden, dat de paarden 
droog en warm staan, en daarom moeten gemetselde 
vloeren goed met stroo bedekt zijn, daar een koude 
stand ongemakken aan de hoeven der paarden bezorgt. 
Zachte steensoorten voor het plaveiwerk te gebruiken 
is zeer af te keuren, daar zij de scherpe urine der 
paarden opzuigen en dan gassen ontwikkelen, die de 
oogen en longen van de paarden spoedig aantasten. 

Houten vloeren zijn niet aan tc bevelen. Wel heeft 
men daarbij weinig strooisel noodig, doch de vloer 
wordt spoedig ruw en splintcrig, zuigt dan gretig de 
urine op, verteert spoedig en bederft door ongezonde 
uitdampingen de lucht van den stal. Zij zijn som
tijds meer voor paarden van lichter soort, met gevoe
lige hoeven, en voor veulens geschikt. Bij som
mige houten vloeren zijn gaten geboord voor afvoer 
van dc gier naar een onder den vloer gelegen bepleis
tering met afschot naar een gootje, dat naar buiten 
leidt. Hierdoor ontstaat echter 's winters een nadeelige 
tocht. Het is daarom beter, wanneer men een houten 
vloer gebruikt, dezen dicht te houden cn met een weinig 
afschot (echter nooit meer dan 3 c.M.) te doen afloopen 
naar een daarachter gemetseld gootje. Een grooter 
helling kan aanleiding geven tot verzakking der ach
terheupen, vooral nadeelig voor veulcnpaarden. 

Bevloering met houten blokjes is af te keuren. Wan
neer namelijk het hout eenmaal doordrongen raakt 
van de urine, blijft deze bevloering altijd vochtig, het
geen slappe hoeven, hoefopscheuringen en andere kwa
len tengevolge heeft. 

In verband met de voor- en nadeelen van houten en 
stcenen vloeren, kan men gecombineerde houten en 
steenen vloeren maken, waarbij dan de voorzijde van 
hout en de achterzijde van plaveiwerk vervaardigd kan 
worden. 

De deuren van de paardenstallen dienen schuivende 
of naar buiten draaiende zijn. De grootte der deuren 
is 1.50 bij 2.50 M . ; scherpe hoeken of vooruitstekende 
kanten van hang- en sluitwerk moeten vermeden wor
den, opdat het paard zich daaraan niet zal bczeeren. 

Paarden verlangen een helder verlichten stal, anders 
tieren zij niet. Is het licht te schel, dan veroorzaakt 
dit oogontsteking , is het licht onvoldoende, dan loo-
pen de paarden gevaar blind te worden. Er moet 
alzoo een voldoend aantal lichtramen worden aange
bracht, die weer zoo geplaatst moeten zijn, dat het 
licht den paarden niet onmiddellijk in de oogen valt. 
Aan deze voorwaarden kan men voldoen door de ra
men achter de paarden en, bij een dubbele rij paarden, 
op zij aan te brengen. Is men door de ligging van 
den stal gedwongen de ramen voor den kop der paarden 
aan te brengen, dan moeten zij zoo hoog geplaatst 
worden, dat het licht over den kop der paarden heen 
en er geen tocht op de paarden valt. Houten ramen 
zijn niet lang bestand tegen de stallucht, ijzeren ver
dienen de voorkeur. 

Eene goede ventilatie moet zoo ingericht zijn, dat 
de lucht zuiver gehouden wordt, zonder sterk af te 
koelen; daarom is afvoer van bedorven en aanvoer van 
versche lucht noodig. De afvoer van de bedorven lucht 
moet dicht onder de zoldering, de luchtaanvoer daar-
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entegen zoo hoog boven den vloer aangebracht wor
den, dat de paarden aan geen tocht blootgesteld zijn. 
Volgens de ondervinding is de beste plaats 1.30 M. 
boven den vloer. Kokers, die van de zoldering tot 
boven het dak reiken, kunnen zeer krachtig werken 
bij eene wijdte van 15 c.M. in het vierkant. Zij moe
ten uit twee in elkaar geschoven houten kokers be
staan, met ongeveer 5 c.M. tusschenruimte, opgevuld 
met stroohaksel of andere isoleerende stoffen, ter wering 
van den invloed der koudere zolderlucht, en boven 
het dak door een overhangend kapje zijn beschermd 
voor regen, sneeuw en wind. Om de direct invallende 
versche luchtaanvoer te temperen kan men jalousie-
bordjes of schuifluikjes aanbrengen, die men geheel of 
gedeeltelijk kan openzetten. 

Om te beletten dat de paarden elkaar slaan of bijten, 
worden zij op verschillende wijzen van elkaar gescheiden. 
Bij makke landbouwpaarden kan deze afscheiding eenvou
diger plaats vinden dan bij vurige en kostbare paarden. 

De afscheidingen kunnen bestaan uit lantierboomen. 
Deze worden meestal gebruikt voor werkpaarden, die 
gewoonlijk rustiger staan dan luxepaarden. Men plaatst 
daarom in den regel paarden , die samen werken, naast 
elkaar in den stal. De lantierboomen bestaan eenvoudig 
uit een rib, die aan de krib en den lantierpaal wordt be
vestigd en dan onbeweegbaar is. Deze gladgeschaafde, 
boven afgeronde rib wordt van de krib af tot halver
wege het paard met bandijzer beslagen om het stuk
bijten te beletten. De hoogte boven den grond regelt 
zich naar de grootte der paarden en moet altijd iets 
meer dan de halve hoogte der paarden, alzoo bij paar
den van middelmatige grootte ongeveer 1 M. bedragen. 
Bij deze wijze van afscheiding is het zeer goed moge
lijk dat de paarden in den slaap gedeeltelijk onder de 
lantierboomen komen te liggen en dan bij plotseling 
opspringen zich ernstig bezeeren. Daarom hangt men 
meestal de lantierboomen aan kettingen, die men zoo
danig aan den lantierpaal verbindt, dat bij snel op
springen der paarden de boom terstond los is. 

Vaste schotten zijn meestal even hoog als de krib, 
alzoo 1.10 tot 1.25 M. Bij bijtende paarden wordt voorop 
bij de krib nog een verhooging van ijzeren traliewerk 
gesteld. Het schotwerk moet altijd gladgeschaafd zijn. 
De afscheiding met schotten vereischt meer plaatsruimte 
en is kostbaarder. 

Soms maakt men ook hangende schotten. Deze 
bestaan uit drie-breed planken, die aan een beweeg
baren lantierboom zijn opgehangen. De planken zijn 
niet opgeklampt met een houten klamp maar met 
scharnieren aan elkaar verbonden, ten einde bij het 
slaan der paarden het schot gemakkelijker te doen 
wijken. De onderkant van dit schotwerk moet 20 c.M. 
uit den vloer zijn, opdat het paard bij het opstaan 
gemakkelijk zijn poot kan terugtrekken. Verder ver
melden wij nog de boxes, die geheel omsloten zijn 
door een vasten wand en waarin de paarden los kunnen 
rondloopen. In gewone stallen worden zij alleen voor 
veulenpaarden toegepast. 

De krib kan uit hout, steen of gegoten ijzer ge
maakt worden. De bovenkant krib is voor kleine 
paarden 1 a 1.10 M . , voor groote paarden 1.15 tot 
1.25 M. boven den vloer. De kribben worden onder 26, 
boven 34 c.M. wijd en 25 tot 30 c.M. diep. Zij dienen 
voor ieder paard te worden afgescheiden. Zijn de krib
ben van hout, dan wordt de borstboom met bandijzer 
of zink beslagen om het stukbijten te voorkomen. 

Zandsteenen kribben zijn minder gewenscht; de paar
den knagen er gaarne aan, waardoor de tanden der 
paarden zoowel als de kribben zeer spoedig afgesleten 
zijn. Zeer doelmatig zijn hardsteenen, verglaasd-ijzeren 
of cementen kribben. 

De ruif dient voor het voeren van hooi, klaver en 
dergelijk voer. Zij wordt 32 tot 42 c.M. boven de 
krib geplaatst en is van hout of ijzer vervaardigd. In 
het eerste geval moet zij van beukenhout gemaakt 
worden, waarin de paarden nooit bijten. Zij is alsdan 
70 c.M. breed. In vele stallen gebruikt men tegen
woordig ijzeren ruiven. 

Hiermede hebben wij de voornaamste eischen be
handeld, waaraan paardenstallen moeten voldoen. Wij 
hopen, dat ook een uitsluitend 'practisch onderwerp 
als dit, onzen lezers belang zal hebben ingeboezemd. 

HET FORUM TE ROME. 
Het Forum, of de markt te Rome, ligt in een vlakte, 

die door vijf heuvels omgeven wordt. Ten zuiden 
wordt het door de Palatijnsche en Capitolijnsche heu
vels begrensd , ten noorden liggen dc heuvelen van het 
Quirinaal, het Viminaal en de Esquilijnsche heuvel, 
terwijl ten oosten een heuvelrug, die oudtijds Velia 
heette, gevonden wordt. Tusschen de Palatijnsche en 
Capitolijnsche heuvels gaat het Forum over in het Fo
rum boarium, de oude veemarkt der Romeinen. 

Toen Rome gesticht werd was het Forum een moe
ras. Eerst door de cloaca maxima, het groote, in den 
koningstijd gebouwde riool, dat thans nog bestaat, 
werd het moeras drooggelegd en in een bruikbaar plein 
herschapen. Van toen af werd het Forum het middel
punt der wereldstad, waaraan zich herinneringen van 
al het wel en wee, dat Rome wedervoer, vastknoopten. 

Wie de tegenwoordige Italianen kent, wie gezien 
heeft hoe zij nog thans met zuidelijke levendigheid 
de openbare aangelegenheden in hunne vrije uren op 
de straat bespreken, kan zich voorstellen hoe druk 
het op het Romeinsche Forum toeging. Er was altijd 
wat te zien of te hooren , hetzij, dat er comitiën of volks
vergaderingen plaatsvonden, ofwel rechtszittingen ge
houden werden. Hier vloeiden in de burgeroorlogen 
stroomen bloeds, hier werden de overwinningsmaaltij
den der zegepralende veldheeren aangericht. 

Van dit plein begonnen de legers hunne veldtoch
ten, hier keerden zij met roem beladen terug. Het 
grootste der godsdienstige feesten, de Lupercalia, werd 
hier gevierd ; aan dit plein stonden de oudste en meest 
beroemde heiligdommen, als de Regia, dc oude Ko
ningsburcht, de woning van den Pontifex maximus en 
daarnaast het heiligdom, waar de Vcstaalsche maagden 
het heilige vuur brandende hielden. 

Gedurende de twee eeuwen, die aan het Keizerrijk 
voorafgingen , werden om het plein verschillende open
bare gebouwen gesticht, die bestemd waren voor ver
schillende doeleinden. Zoo werden daar gebouwd: de 
Curie voor den Senaat, Basilieken voor de handelaars 
en de terechtzittingen, tempels ter herinnering aan be
langrijke feiten, waarbij de goden gunstig gestemd waren 
geweest. Ook vond men toen twee rijen kramen op 
het Forum, die later, om het plein te verfraaien, af
gebroken werden. 

A l deze gebouwen stonden aan den voet der heu
velen , en hun groepeering toonde volstrekt geen regel
maat; het Forum moet dus een zeer schilderachtig 
schouwspel hebben opgeleverd. Op den voorgrond 
zag men de eerezuilen en triomfbogen; daarachter ver
hieven zich de bogen der basilieken, de zuilportalen 
en terrassen van tempels en paleizen; de top der heu
velen werd gekroond door den kolossalen tempel van 
den Capitolijnschen Jupiter en door den ouden Konings
burcht. A l deze gebouwen waren versierd met ontel
bare beelden van marmer en brons, met reliefs en schil
derwerk, metrookendealtaren, candelabres, tropeeën, 
tapijten, guirlandes en rijk vaatwerk. Denkt men zich 
te midden van al dit schoons de bevolking, die zich 
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in bonte kleedij op en neer bewoog, dan verkrijgt men 
een tafereel, als geen plein van den nieuwcren tijd kan 
opleveren. 

Toen de bevolking van Rome onder de eerste kei
zers meer en meer toenam, werden nieuwe Foren 
aangelegd. Reeds Julius Caesar had naast het oude 
Forum een nieuw gemaakt. Zijn voorbeeld werd ge
volgd door Augustus, Vespasianus, Nerva en Trajanus. 
Kik der door deze keizers gebouwde Foren was om
geven met zuilengalerijen, versierd met beelden en 
triomfbogen, cn voorzien van tempels en basilieken. 

Het oude Forum was, vergeleken met deze reus
achtige scheppingen, betrekkelijk klein ; het was slechts 
120 M. lang en 60 M. breed. 

Toen het Romeinsche Rijk ten onder ging, verdween 
al die pracht. Dc tempels en basilieken werden tot 
kerken en woonhuizen verbouwd, de triomfbogen dienden 
als vestingen , en de beelden cn ornementen dienden 
om er kalk van te branden. Nieuwe straten werden 
over de puinhopen aangelegd, en in den aanvang der 
XVIe eeuw toonden slechts een paar half in den grond 
begraven zuilen met een gedeelte van het hoofdgestel 
waar eens het Forum Ronianum geweest was. 

Het mag werkelijk een wonder genoemd worden, 
dat niettegenstaande dit alles nog zooveel bewaard is 
gebleven. Dc mannen der Renaissance hebben de 
puinhoopen met ijver doorzocht, en, met Raphael aan 
de spits, zijn zij erin geslaagd veel, wat men ver
dwenen waande, weder terug tc vinden. 

Ook Pius VI liet in den aanvang onzer eeuw eenige 
opgravingen op het Forum doen , doch eerst toen Rome 
de hoofdstad van Italië geworden was, werd met het 
systematisch opgraven een aanvang gemaakt. 

Thans ligt het Forum weder geheel ontbloot; de 
zuilen, die vroeger half begraven waren, prijken weer 
in haar ouden luister; het antieke plaveiwerk dient we
der voor het moderne verkeer. 

Alles wat opgegraven is, schijnt uit den keizertijd 
afkomstig. Wat wij dus thans zien is het Forum zoo
als het was, toen de nieuwe Foren reeds gesticht 
waren cn op het Marsveld, waar de grootste ge
bouwen verrezen, de volksverzamelingen cn andere 
openbare plechtigheden plaatsvonden. Het Forum 
was toen nog slechts een plein, aan dc herinneringen 
van het verleden gewijd; zijn betcekenis dankte het 
alleen aan den tempel van Vesta, tot het einde van 
den keizertijd het nationale heiligdom der Romeinen. 

Beschouwen wij nu het plein, zooals het zich thans 
vertoont. Op den Capitolijnschen heuvel stond, vol
gens de laatste ontdekkingen de Jupitertcmpel, die 
gebouwd was met gebruikmaking van de zuilen van 
den tempel van den Ölympischen Zeus, door Sulla naar 
Rome gebracht. Noordelijk daarvan bevond zich de 
oude Koningsburcht. De plek , waar eens de Jupiter-
tempel stond en vanwaar men het schoonste panorama 
der eeuwige stad geniet, behoort thans aan het Duit
sche Rijk; op den noordelijken top van den Capitolijn
schen heuvel, ter plaatse waar eens de Koningsburcht 
verrees, wordt thans het reusachtig monument voor Vit-
torio Emmanuele opgericht. 

Tusschen deze beide toppen liggen thans deCapito-
lijnsche musea cn het paleis van den Senaat. Dit 
laatste staat ter plaatse, waar zich tijdens de Republiek 
het Tabulaiïum bevond; men ziet nog thans een deel 
van dit gebouw. 

Langs dit gebouw slingert zich de oude weg naar 
het Forum; hij leidt allereerst tot een terras, dat hal
verwege de helling ligt. Hier staan nog de zuilen 
van den tempel van Saturnus en den tempel van Ves
pasianus. De eerste is in den allerlaatsten tijd der 
Romeinsche heerschappij ter plaatse van de schatkamer, 

onder de Republiek gebouwd, opgetrokken. Men ziet 
het de zuilen aan, dat zij uit den vervaltijd der kunst 
afkomstig zijn. De tempel van Vespasianus, die tegen 
den muur van het kapitoolterras aangebouwd was, 
is beter van stijl. De drie zestien meter hooge mar
meren zuilen, rnet het haar dekkend hoofdgestel, behoo-
ren tot het beste wat de kunst der tweede eeuw heeft 
opgeleverd. 

De weg gaat nu verder, en deelt zich in tweeën. 
Een tak leidt naar den triomfboog van Septimius 
Severus; vóór men dezen bereikt, ziet men echter eerst 
de weinige overblijfselen van den Concordiatempel, 
een der prachtigste gebouwen, waarop het Forum zich 
beroemen kon. De overblijfselen, die wij thans zien, 
zijn afkomstig van het gebouw, door Tiberius ter ver
vanging van het oorspronkelijke heiligdom gesticht. 
Uit de overblijfselen meent men te mogen opmaken, 
dat het gebouw 32 M . hoog geweest is. Voor dezen 
tempel stond de gouden mijlpaal, door Augustus ge
plaatst , en waarvan alle afstanden in het uitgebreide 
Romeinsche Rijk gemeten werden. Deze plek was dus 
als het ware het middelpunt der toenmaals bekende 
wereld. 

Door den triomfboog van Septimius Severus gaat de 
weg betrekkelijk steil verder. Deze boog werd in de 
derde eeuw gebouwd, ter herinnering van de over
winningen op de Perzen behaald. Men ziet thans nog 
op de reliefs, waarmede de poort gesierd is, de be
legering van Babyion, Seleucia en Ktesiphon voor
gesteld. 

De weg brengt ons nu met zijn beide takken op het 
eigenlijke Forum, en wel allereerst op hetComitium, 
de plaats waar de volksvergaderingen gehouden werden. 
Zij is bijna rechthoekig en regelmatig met platen van 
Travertijnsteen bekleed, en men ziet er de overblijf
selen van twee eereteekenen. 

Evenwijdig met het Comitium strekte zich de Basilica 
Julia uit, waarvan de zuilbasementen nog aanwezig 
zijn. Deze basiliek was de laatste en grootste, die 
tijdens dc Republiek werd opgericht; zij was, wat wij 
een beurs zouden noemen. Het middenschip had een 
breedte van 16 M. en een lengte van 81 M. en was 
rondom door twee zijschepen omringd. Boven deze 
zijschepen vond men galerijen; de trap, die daarheen 
leidde, is nog bewaard. De wijdte der intercolumniën 
van dc zaal is 6 M . De marmeren vloer is uit zeer 
groote platen van verschillend gekleurd materiaal samen
gesteld. 

Gaan wij nu oostwaarts, dan bereiken wij de Vicus 
tuscus, cn dezen weg volgend, komen wij aan de over
blijfselen van den Dioskuren-tempel, een der beroemdste 
gebouwen van Rome en het schoonste bouwwerk van 
dit plein. De tempel werd gesticht ter herinnering aan 
den slag van de Regillus; de schoone overblijfselen van 
de rijkversierde zuilen en het hoofdgestel zijn echter 
uit den tijd van Tiberius, toen het gebouw vernieuwd 
werd, afkomstig. De plattegrond van den tempel toont 
ons een volledige peripteros. Op de hooge stylobaat 
staan nog drie zuilen, die, zoo wat proportie als detail-
behandeling betreft, tot het schoonste der Romeinsche 
kunst behooren. De zuilen van het inwendige, waar
van er nog eenige, hoewel omgevallen, bewaard zijn, 
bestonden uit groen marmer. 

Voor dezen tempel ziet men het voetstuk van het 
monument, dat Augustus na den slag bij Actium ter 
eere van Julius Caesar deed oprichten. Dit monument 
staat op de plaats , waar Caesar's lijk verbrand werd, 
nadat het uit de Curie van Pompejus, waar de moord 
plaatsvond, naar het Marsveld gebracht was, en waar 
Marcus Antorrius zijn beroemde lijkrede had gehouden. 

Gaat men langs dit monument, dan bereikt men de 
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overblijfselen van den tempel, door Antonius Pius in 
141 ter eere zijner gemalin Faustina gesticht. De zui
len van dezen tempel zijn niet gecanneleerd, doch als 
monoliethen van groen marmer gemaakt. De architec
tuur is reeds eenigszins barok. 

Voor dit gebouw ligt de Sacra Via , de heilige weg. 
Volgen wij dezen, dan zien wij de overblijfselen van de 
grafkapel, door Romulus, den zoon van Keizer Maxen-
tius, in het begin der vierde eeuw gebouwd. Dit ge
bouw is rond en heeft zuilen van porfier. Het werd 
tot voor korten tijd als voorportaal eener kerk gebruikt. 
Deze kerk was gevestigd in een gebouw , waarin men 
het door Vespasianus gebouwde Museum herkend heeft. 
Tegen dit gebouw was de plattegrond van Rome, in 
relief uit marmer gehouwen, bevestigd. De fragmen
ten daarvan bevinden zich thans in het Museum van 
het Kapitool. 

Naast dit gebouw, op de helling van de Velia, ligt 
de basiliek van Constantijn, het meest grandiose ge
bouw, door de Romeinen gesticht. Slechts een der 
zijschepen is bewaard gebleven. Het gebouw was een 
gewelfde basiliek, cn werd in 318 gebouwd. Het mid
denschip was 25 M. breed cn 38 M. hoog, de zijsche
pen waren 20 M. breed en 25 M. hoog, zoodat zelfs 
daar het hoogste Amsterdamsche woonhuis met gemak 
in staan kan. De geheele bedekking van het 60 M. 
breede en 80 M. lange gebouw rustte slechts op vier 
pijlers en op de buitenmuren. Vóór de pijlers stonden 
vrije zuilen, die schijnbaar het gewelf droegen, doch 
die in werkelijkheid slechts dienden om de spanwijdte 
te verminderen, en het geheel een eleganter aanzien 
te geven. De gewelven bestaan uit beton. Slechts bij 
den bouw der Sint-Pieterskerk te Rome zijn gewelven 
van deze spanwijdte toegepast. Sedert is een derge
lijke welf-constructie niet meer uitgevoerd. 

Boven op de Velia vormde de tempel van Venus 
cn Roma, door Hadrianus gebouwd, een waardig pen
dant voor het Kapitool. Slechts de fundamenten zijn 
nog aanwezig, benevens eenige overblijfselen der gra
nieten zuilen. Hiernaast staat de triomfboog van 
Titus, een monument, dat, schoon van bescheiden 
afmetingen, toch om zijn edele verhoudingen en fraaie 
reliefs, tot de beste voortbrengselen der Romeinsche 
kunst behoort. 

Dalen wij nu langs de Sacra Via weder naar het 
Forum af, dan komen wij langs de Porticus margari-
taria, waar dc goudsmeden hunne winkels hadden, 
aan den Vesta-tempel, die een ronden grondvorm en 
slechts 8 M. middellijn heeft. Vele fragmenten van 
dit gebouw zijn bewaard gebleven. De zuilen hebben 
slechts 0.52 M. middellijn en zijn gecanneleerd. Hij 
is in zijne vroegere gedaante vernieuwd. 

Naast dezen tempel ligt de woning der Vestaalsche 
maagden, die, zoolang zij gebruikt werd, door geen 
man betreden is geworden. Wij komen hier op een 
binnenplaats, die met zuilen omgeven was. Aan het 
einde daarvan gaan wij vier treden op en komen dan 
in een zaal van 12 M . breed en 9 M . lang, van wel
ker gewelf nog een stuk bewaard is. Aan deze zaal 
grenzen ter wederzijde drie kleine vertrekken, 2.30 M. 
lang en 3.50 M . breed. Deze zaal was het salon der 
Vestaalsche maagden; ieder der zes had haar afzonder
lijk vertrek daarnaast. De vloer dezer zaal bestaat 
nog en is zeer rijk uit porfier en marmeren platen 
samengesteld. 

Dc overige vertrekken van het ruime gebouw wa
ren blijkbaar voor verschillende huishoudelijke doel
einden bestemd; men ziet o. a. nog de molcnsteenen 
cn de badkuipen. Een der vertrekken schijnt dat ge
weest te zijn, waar de Vestalia maxima den Pontifex 
maximus en de supplenten ontving, die niet verder 

in het gebouw mochten komen. Op de verdieping 
vindt men nog vrij goed bewaarde badkamers. De 
kunstwaarde van de overblijfselen van het huis der 
Vestaalsche maagden is betrekkelijk gering. 

Het is ontegenzeglijk waar, dat het Forum, zoo-
i als het thans opgegraven is, lang zoo schilderachtig 

niet meer is als vroeger. Hekken zijn om de over
blijfselen der monumenten geplaatst, en de vroegere 
schilderachtige stoffeering met straatjongens, bedelaars 
enz. is verdwenen. 

Wie Rome thans bezoekt, vindt het oude en nieuwe 
gescheiden; is het Forum weer te zien, het dal tus
schen den Montc Pincio en het Quirinaal, waar eens 
de tuinen van Sallustius lagen, is met zeer prozaïsche 
speculatichuizen bedekt, en ook de parken van de 
Villa Ludovisi, van de Villa Negroni enz. zijn door 
speculanten bebouwd. 

Is dit alles ook niet fraai, volkomen past hier 
Goethe's woord: 

Und ncues Leben bliiht aus den Ruinen! 

I N G E Z O N D E N . 
Mijnheer de Redacteur, 

Naar aanleiding van de strafzaak tegen dc aannemers F . 
W. van Vloten en K'. Keers, den 28sten Februari en isten 
Maart voor de Arrondissements-recbtbank te Utrecht behan
deld, en waarvan verslag wordt gegeven in uw nommer van 5 
Maart j . 1., vraag ik eenige ruimte voor het onderstaande, om 
reden mijn naam in dat stuk eenige malen wordt genoemd. 

In sommige dagbladen is dit proces uitvoerig behandeld. 
Die verslagen, hoe uitvoerig ook, zijn echter niet volledig. Be
halve meer ontbreekt daaraan geheel de repliek van den amb
tenaar van het Openbaar Ministerie, waarin ZEdachtb. o. a. 
opkwam tegen het stelsel van den verdediger van Keers om 
van mij allerlei moois te vertellen. 

Dat het een schandaal-proces zou worden, wist ik vooruit. 
De onaangenaamheden, mij sedert October aangedaan, grenzen 
dan ook aan het ongelooflijke. 

Tijdens de behandeling voor de Rechtbank heb ik twee ver
slaggevers gezien, die van het Utrechtsch Dagblad (waarvan 
dc verdediger van Keers directeur of zoo iets is) cn dc welbe
kende Utrechtsche correspondent van de Nieuwe Rotterdam-
sche Courant, Deze is een zwager van Keers. 

Door den omhaal van woorden, door die verslaggevers gebe
zigd, zijn — het is ook uit uw verslag duidelijk te zien — de eigen
lijke rechtsquaesticn niet genoeg uitgekomen en toch deze ver
dienen de aandacht van elk bouwkundige. 

Of ik financieel in staat was den bedoelden bouw te onder
nemen, laat ik hier rusten. Ik meen van ja; meent een ander 
van neen, dan gun ik hem dit oordeel. 

Er was ruim ƒ to.000 gestort aan eigen kapitaal en ƒ 60,000 
beschikbaar op 1 November volgens in geding overgelegd 
notarieel schrijven, terwijl er in het geheel 72 a 75,ooogulden 
noodig kon zijn (grondprijs ± f 28,500, aannemingssom ± 
f 38,500 en eigen leverantien 5 ;\ 8000 gulden) en de bouw 
wel op mijn naam, doch niet voor mijn rekening alleen ge
schiedde. Daarenboven heeft de verkoop van vele perceelen 
in de nabijheid genoeg bewezen, dat men hier met geen kwade 
speculatie te doen had. 

Ook de quaestie, dat dc grond kadastraal nog niet op mijn 
naam stond, is van zeer ondergeschikt belang. De koopakte 
was 1 Juli 1S86 gepasseerd en met dc overschrijving op het 
kadaster heeft men een half jaar den tijd. De betalingster
mijnen van den grond waren daarnaar geregeld. 

De eigenlijke zaak is het navolgende: 
Ik hield aanwijzing 13 September, las toen alle bepalingen 

van het bestek voor, ook de financieele, en vroeg telkens of 
men inlichtingen verlangde. Men besprak alles, behalve de 
dubbeltjesquaestie; ook na het voorlezen van het proces-ver
baal van aanwijzing, bij de besteding op 11 September, vroeg 
ik of iemand nog inlichtingen verlangde. Ook toen zweeg men, 
niettegenstaande den vorigen avond geheime vergadering gehou
den was. Ook bij het ophalen der biljetten en bij de gun
ning geen woord van protest. Ik zag de quaestie met de hand-
tcekening niet; eerst op 5 October vernam ik dit van den 
heer Van Leeuwen, die ik toen voor het eerst sprak en mij 
mededeelde van niets te weten en zijn handteekening ontkende. 
Zijn verdere beschouwingen heb ik zelf eerst op de terechts-
zitting vernomen. 

Nu is de rechtsvraag voor ons bouwkundigen slechts deze: 
kunnen aannemers nog na de besteding eischen gaan stellen, 
ja of neen? en kunnen zij zich door een handigheid met hand-
teekeningen onttrekken aan de verplichtingen, die ik ter goeder 
trouw meende dat bestonden. 
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De Utrechtsche aannemers en ik kenden elkander bijna niet. 
K . Keers en F. W. van Vloten waren de eenige, die vroeger 
een werk onder mijn beheer gemaakt hadden. Mijns inziens 
was het niet alleen het recht, maar ook de plicht van alle 
aannemers geweest, aan mij inlichtingen te vragen omtrent 
het financieele gedeelte; doch dan vóór de inlevering der bi l 
jetten, niet na de gunning. Geen architect beschouwt een 
aanbesteding als een aardigheid, als een geschikt oogenblik 
om beetgenomen te worden. 

Na het ontstaan der moeilijkheden, dus n:\degunning, heb 
ik alle mogelijke moeite gedaan om de zaak uit de wereld te 
maken. Ik was bereid Keers gratis te ontslaan van zijn ver
plichtingen, indien hij mij ontsloeg van de gunning. Her
haaldelijk zond ik er iemand op af; doch zonder eenig resultaat. 
Kén kwam zelfs terug met de boodschap dat men mij alleen 
wilde ontslaan, indien ik / 1 0 0 0 . — betaalde. Tegelijkertijd 
vernam ik hoe er ongeveer een half dozijn burgerlijke processen 
voor de Arrondissements-rechtbank aanhangig waren, waarin 
Keers partij was, alle aannemingsgeschillen betreffende. Onder-
andere een met K. K. als eischer en 1'. L. als gedaagde, waarin 
de laatste meende wel en deugdelijk den bouw van zijn huis te 
hebben aanbesteed aan K. voor een bepaalde som, maar waarin 
hij door K. werd aangesproken om hem te betalen, volgens 
ingeleverde rekening, en waarbij K. de geheele aanneming ont
kende, ten minste niet geldig oordeelde. 

Ten einde raad bracht ik de zaak 11 October op het parket 
van den Officier van Justitie. Ook toen is nog gelegenheid ge
noeg geschenken de zaak bij te leggen; doch men wilde niet. 

Intusschen ligt de grond nog immer onbebouwd en behoef 
ik geen vakman te zeggen, dat het mij veel geld kost. 

Mocht soms iemand lust gevoelen op mijn schrijven te ant
woorden, dan zeg ik reeds vooruit geen plan te nebben hem 
in het openbaar antwoord te geven. Ik heb van dit schandaal
proces reeds meer dan genoeg. Willen andere bladen dezen 
brief overnemen, dan heb ik er niets tegen. 

Onder dankbetuiging voor de verleende ruimte, hoogachtend, 
uw d'a>. dienaar, 

Utrecht, 7 Maart 1887. L . VAN DER T A S D Z N . 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S -HAOE . In de op 11 dezer gehouden vergadering van de 

Afdeeling der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
gaf de heer F. H. van Malsen eene practische toelichting der 
elliptische bogen volgens den heer G. J. Morre, terwijl laatst
genoemde daarna eene beschouwing hield over de op- en 
aantrede van onze trappen. Plaatsruimte belet ons het verslag 
dezer vergadering in zijn geheel op te nemen. In het volgend 
nommer zal daarvoor eene plaats opengehouden worden. 

'S-HERTOGENBOSCH . Bij den Provincialen Waterstaat in 
Noord-Brabant zullen in Augustus a. s. de volgende verande

ringen plaatshebben: de opzichter 2e klasse H . A. Hello wordt 
verplaatst van Boksmeer naar 's-Hertogenbosch; de opzichter 
2e klasse T. Schoonderbeek van Helmond naar Boksmeer; de 
opzichter 2e klasse T. I. Crefcoeur van Tilburg naar Helmond, 
en de opzichter 3c klasse A. de Bruyn van 's-Hertogenbosch 
naar Tilburg. 

GRONINGEN . Tot Juryleden ter beoordeeling van de inge
komen ontwerpen op de prijsvraag E e n k l e i n e v i l l a , uit
geschreven door de Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst 
alhier, zijn benoemd de heeren L. M . (Moolenaar, joan A . 
Nieuwenhuis en G. B. Jager. 

— In de op 5 Maart gehouden vergadering deelde de Voorzitter 
mede, dat de prijswinner der door de Vereeniging uitgeschreven 
prijsvraag »een Schoorsteenmantel met boezem" de belooning 
niet wenschte te ontvangen, weshalve zijn naam niet bekend 
werd gemaakt, 

DORDRECHT . Aan het verslag over de exploitatie in het 
vorige jaar, uitgebracht door de Commissie van beheer der 
alhier in werking zijnde hoogdruk-waterleiding, ontleer.en wij 
het volgende: 

Teneinde quantiteit en qualiteit van het water te verbeteren, 
werden proeven genomen met Anderson's revolving-purifier, 
een toestel, dat ten doel heeft het water door middel van ijzer 
te zuiveren. Daar echter de proefnemingen nog niet geheel 
zijn afgeloopen, kunnen de verkregen resultaten eerst in een 
volgend verslag worden opgenomen. 

Het niet voldoende asphalteeren van een deel der buizen 
blijft steeds veel water kosten, daar herhaaldelijk moet worden 
gespuid om het water vrij van roestdeelen te houden. 

Herhaalde onderzoekingen van het geleverde water geven 
reden tot tevredenheid, terwijl uit de toeneming van het aantal 
aansluitingen blijkt, dat de waterleiding zich meer en meer in 
de algemeene sympathie mag verheugen; 520 woningen toch 
werden in 1886 nieuw aangesloten, waardoor het aantal tot 
4760 geklommen is. Als bewijs van een gering tarief dient 
vermeld, dat de volgende sommen per jaar betaald worden. 

300 woningen ad / 2 . — 
1073 0 » » 3 . — 
1022 it » «4.50 

500 » » » 6 . — 
391 » » » 7.50 

Er werd totaal geleverd 550,496 M 3 water tegen 437,819 
in 18S5. Het kleinste verbruik in 24 uren was 627 M 3 , het 
grootste 2891 M 3 . 

De uitkomsten der exploitatie waren in elk opzicht gunstig. 

L O C H E M . De voordracht ter benoeming van een directeur 
der gemeente-gasfabriek alhier bestaat uit de heeren W. H . 
Morren, adsistent te Gouda, en D. A. M . Spruyt, directeur 
te Bussum. 

12 Maart 1887. D E O P M E R K E R . 8/-

B E N O E M I N G E N 

— Bij de werken tot aanleg van het wa-
terververschingskanaal van 's-Hage naar 
zee zijn benoemd: 

a. de civiel-ingenieur B. L . Lijphart, 
als volontair; 

ö. de heer F. van der Vlugt , als op
zichter bij de bereiding der metselspecie; 

e. de heer Vreugdenhil, als opzichter 
bij den aanleg der hoofden. 

Tot directeur der stedelijke gasfabriek 
te Gouda is, uit het vroeger vermelde 
tweetal, benoemd de heer J. J. Prins, ad
junct-directeur der gemeente-gasfabriek te 
Dordrecht. 

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

AANBESTEDING. 
Op Woensdag 23 Maart a. s. zal door den 

Architekt H. G. JANSEN namens zjjn prin
cipaal in het Café MAAS te Nienteeramttel 
worden aanbesteed: 

Het bouwen van twee HEEREN
HUIZEN op een terrein aan de 
Verlengde Vossiusstraat te Am
sterdam. 

Het bestek met 2 teekeningen is van af 
Dingsdag 15 Maart verkrijgbaar ter Stoom
drukkerij van ROELOFFZEN & HüBNER 
h f 2.— per stel. 

Aanwijzing in loco op Maandag en Dings
dag, 21 en 22 Maart, des v.m. ten 11 uur. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 21 Maart 
1887, des middags te 12 uur, op het Raad
huis , in het openbaar aanbesteden: 

Het gewoon onderhoud van en het 
verrichten van herstellingen ge
durende 1887 aan: Sluis- en Wa
terwerken , Scheepvaartinrich
tingen enz. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukker^, 
tegen betaling van ƒ 1 . 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Ingenieur, Raadhuis, Kamer 
N°. 106, des ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 9 Maart 1880. 

Het GEMEENTE-BESTUUR van Zuiphen 
vraagt inschrijving voorde levering, 

franco op den W a l , van 
a. 25000 Ben-ahin Keijon 12 14. 
I. 10000 Niedermondiger Bazalt La

va Keijon 10/16. 
c. 340000 Straatklinkerts. 
i. 976 M< Rioolbuizen. 

De voo rwaa rden en inlichtingen zijn 
te bekomen bij den Gemeente-Architect F . 
H . VAN ETTEGER. 

B i l l e t t e n met monsters in te zenden 
franco ten Raadhuize voor D i n g s d a g 22 
Maart 18S7, des middags 12 uur. 

De Nederlandsche 

C E M E M S T E E . \ F . 1 B R I E K , 
te V R I J E N B A N bij Delft, 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van RIOLEN, 
BUIZEN, WATER- cn BEERPUTTEN, 
GEVELWERK en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

B . M O L S B O E H . - A r n h e m . 
.Leverancier van Z . M . den Koning . 

Fabriek en Mapzijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

AMBACHTSSCHOOL en 

Gem. Avondschool voor Handwerkslieden 
te A R N H E M . 

WORDT GEVRAAGD een LEERAAR in 
't Rechtlijnig Teekenen. Ongev. 27 les
uren per week. Tractement ƒ 8 0 0 . Aan
gifte vóór 25 Maart. Nadere inlichtingen 
te bekomen bjj den Directeur. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zulien Vrijdag 18 Maart 
1887, 's voonniddags l i * / , uur, in het open
baar ten Gemeentehuize 

AANBESTEDEN: 
H e t maken v a n Trot to i rs en ver

hoogde Voetpaden met de leve
r i n g v a n Trot to i rbanden van 
Niodor -Moi id ige r steen, bene
vens het leveren en leggen van 
Cementen R i o l e n , met bijbehoo-
rende werkzaamheden i n ver-
schiUende straten dor Gemeente. 

Begrooting / 49200. 
Aanwijzing op Donderdag en Vrijdag 10 

en 11 Maart e. k., 's voormiddags 11 ure, 
ten Gemeentehuize, bureau Gemeentewerken, 
afd. Wegen, Bruggen enz., alwaar de tee
keningen ter inzage liggen; bestek met ge
zegeld inschrjjvingsbiljet tegen betaling van 
/ O . 5 0 ter Secretarie verkrijgbaar. 

OPENBARE 
AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
ROTTERDAM zijn voornemens op Dingsdag 
den 29 Maart 1887, des namiddags ten 1 
ure, ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

H e t maken v a n de Ri jnhaven en 
ver r ig ten van Baggerwerken i n 
de B innenhaven , de Entrepot-
haven en de haven aan de K a -
tendrechtsche K a d e . 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisneming 
op de Plaatselijke Secretarie en het Stads-
Timmerhuis te Rotterdam, en zijn van af 12 
Maart aanstaande voor den prijs van f 2.— 
verkrijgbaar by Wed. P. VAN WAESBERGE 
en ZOON, Boekdrukkers, Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Dingsdag den 22 Maart 
1887, des voormiddags ten 11 ure, aan den 
Katendrechtschen t'eerdam. 

Inschrijving 
OP 

Dinsdag 29 Maart 1887, 
in het Timmerhuis te Rotterdam, 

naar de l.e vt'i-i ns v a n : 
Gegoten ijzeren B u i z e n , H u l p 

s t u k k e n en t o e b e h o o r e n , tot 
een gezamenlijk gewicht van 
1,935,046 K . G . 

De voorwaarden liggen, op de gewone da
gen en uren, ter lezing op het bureau voor 
de Plaatselijke Werken enz. in het Tiraraer-
hu is en zijn, met de daarbjj behoorende 
teekeningen, tegen betaling van fi 50, ver
krijgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBERGE £ 
ZOON, Boekdrukkers aan den l/onli/iin n°. 73. 

P r o v i n c i a l e 1 W a t e r s t a a t 
VAN 

F R I E S L A N D . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag, denlB1'" Maart 1887, des namid

dags ten een ure, zal in het gebouw van 
het Provinciaal Bestuur te Leeuwarden, over
eenkomstig i ij 431 en 135 der A. V. , bjj 
enkele inschrijving worden aanbesteed : 

het verbeteren van het groot-
scheepsvaarwater van Stroobos 
naar Stavoren en L e m m e r , 5e 
gedeelte (Heeg Stavoren). 

R a m i n g /' 116445.— 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

gebouw. Gezegelde formulieren voor inschrjj-
vingsbiljetten zijn tegen betaling van 25 en 
bestekken tegen betaling van ƒ 2.— op het 
bureau van den Prov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

Dc noodige aanwijzing wordt gedaan op 
Woensdag 16 M a a r t , aanvangende des 
voormiddags 10 ure te Staroren. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men bij den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te Iieeuwarden. 

Leeuwarden, 3 Maart 18S7. 
De Commissaris des Konings in de 

Provincie Priesland, 
V A N HARINXMA THOE SLOOTEN. 

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 22"'" Maart 1887, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj dc Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N°. 458. 
H e t maken van een zijspoor met 

los- en laadplaats en het ver
r ich ten van daarmede i n ver
band staande werken op de halte 
Dalfsen. 

R a m i n g ƒ4160,—. 
De besteding geschiedt volgens § 30 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den Maart 1SS7 

ter lezing aan het Centraalbureau bij de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur W. ƒ. 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 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Aid. Weg en Werken) en door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 161™ Maart 1SS7 ten 10 ure des 
voonniddags. 

Utrecht, den 5''° Maart 1SS7. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

ft 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin- j 
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m NT". S 3 » , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

KL008 & VAN LIMBURG» 
B O T T E R S ABK 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Goorgos en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars In Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Fauconval-, porphier- en basaltkeien. 

(Voor rekening van den Staat.) 
Op Dinsdag den 22"'° Maart 1887, des na

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappji tot Exploitatie van Staats
spoorwegen by de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 457. 
Het maken van een gebouw voor 

privaten, waterplaatsen en berg
plaatsen en eenige bijkomende 
werken op het station Leeuwar
den. 

Raming ƒ 3600.—. 
De besteding geschiedt volgens § GO van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den h*" Maart 1887 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur L. J. DESONNAVILLE 
te Groningen en is op franco aanvraag aan 

fenoemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
en) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 
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 15d<» Maart 1887 ten 10 ure des 
voormiddags. 

Utrecht, den 3<" Maart 1887. 

Gemeente JJssendreckt. 
O P E N B A R E 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER KN WETHOUDERS der 

gemeente OSSENDREC1IT zullen op Maan
dag den 21 Maart 1887, des voonniddags ten 
11 ure, op het Raadhuis in liet openhaar 
aanbesteden: 

H e t ve rbouwen en vergrooten der 
Gemeenteschool , met bijleve
r i n g van alle daarvoor gevor
derde materialen en liet benoo-
digde ameublement. 

Bestek en teekeningen liggen van af 21 
Februari op het Raadhuis ter inzage, alwaar 
bestekken verkrijgbaar zjjn tegen ƒ0.50 per 
exemplaar. 

Aanwjjzing in loco zal gegeven worden 
j den 14 Maart des vooruiiddags ten 11 ure, 
tcrwjjl verdere inlichtingen te bekomen zjjn 

i ten kantore van den Architect R. H. C. V A N 
! SOMEREN te ISergen-op-Zoom. 

llurgemeester en Wethouders voornoemd, 
P. J . V A N MEC11ELEN. 

De Secretaris, 
E. J . H . ADAN. 

Ossendrecht, IS Februari 1S87. 

A . H . V A Ï B E R G E N , 
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 IN 

Nieuwe 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 

LUIDKLOKKEN, 
binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

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 . 

op 
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POLYCHROOM-CEMENT uitsluitend verkrijgbaar bij 

Theod. Ferd. B i e r h o r s t , eerste Nederl. M o z a ï e k f a b r i k a n t , Haarlem. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY LT0. LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

FABRIEK T R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM g f p ^ VAL DE TRAVERS 
Beltweg N . 3. I t H j P Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorsehvloeren. 
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. 

Zindeli jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vocht ige 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 Heei 
H. G. KNOOPS C .OZN . , Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

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

T E R O V E R N A M E 
aangeboden voor ƒ 3 5 het waterbouw
kundig werk van Henket, Stouorwald 
enz. voor zoover uitgekomen, met platen 
compleet, met verplichte inteekening op het 
nog verschijnende. 

Aanvraag onder no. 11 aan het adverten
tie-bureau van R. J. SCH1EKBEEK Lz. te 
Leeuwarden. 

~DE LIHT & ff. 
Oostzee,! ijk 2 4 8 , Botterdam* 

VLOER- en WANDTEGELS, 

IROITOIK-. f J M E M - 1 \ IJZERSTEEWEGELS. 
Groote voorraden. 

KYANISEERFABRIEK. 
Het kyaniseeron is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. Be 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desvcrlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Port land-cement m e r k „ W a l l s e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
ltelgische kluit- en hydraulische kalk. 

Billijke prjjzen en vrachten. 

Knnstgraniet systeem Petirjean. 
Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
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 
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 , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmallleerd-ljzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

VERZAMELING 
VAN 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

„ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " , 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, aan „DE BOUW
MEESTER" ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
KROONDE ONTWERPEN" aan te 
schaffen, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten , daar de bovengenoemde „VERZA
MELING" door «DE B O U W M E E S T E R " 
vervangen is en hiermede als het ware é é n 
geheel uitmaakt. Hjj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot do 
volgende prjjzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaats van /14.60 voor ƒ 7 . 
zonder de Portefeuille,, „ „ „12.— „ „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit 36 
Platen in Photo-lithcgraphie, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten cn is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „ d o 
Bouwmeester". 

Arnhem. De Uitgever P. GOUDA QUINT. 

~H7& J . S U Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS EN D K T I U , 
cp de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E R E - D I P L O M A (hoogste o n d e r u M d i n g ) . 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
PIIOT0LITIÏOGRAPH1E, P H O T O Z I M R A P B I I 

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 Phaullthcgraphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phatailncc-
(raphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne sicrioi- inririKvoor HH. Druk
ken, allee tot de minste prjjzen. 

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

O . T_ 'vut 1 i - ' - inna 

Gedrukt bjj 0 . W . vai: der Wie l & t>., te Arnhem. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N». 12. Z A T E R D A G 19 M A A R T 1887. 

R C H I T E C T V R A E T M M I C I T I A 
= KSÊnS, „i;:...MTT*ÜïillU 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENDT TGx. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiëii: 

Hureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 2$, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N S P R I N G E R . 

C . B . POSTHUMUS MEYJES en A . W. W K I S S M A N . 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den lieer 

C . It. POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 

A.W.W., 
A B O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of wel zeieu/dmptx jnar, bij 

vooruitbetaling èn franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-IndlC f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A 1 > V E R T K N T I K N ad 20 tent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Wijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJKE NOMMKKS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan bet Bateau van De Opmerker te 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan dun Heer • Arnhem en'bij 'den Hoofd-correspondent JÖH, ü . STEMLBS C/.NÏ, Boek 
F. J . BREMMKR HZN., Regulicrsgracht 74, te Amsterdam. 'handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Als gewoon lid is aangenomen de lieer E. Boursse, 
alhier. 

Als buitenlid is toegetreden de heer 1'. C. de Does, 
te 's Gravenhage. 

Heeren leden wordt beleefd verzocht bij verande
ring van woonplaats hun nieuw adres aan den ^"-Se
cretaris op te geven. 

De Penningmeester zal deze week overgaan tot het 
innen van de contributie der buitenleden. 

Namens het Bestuur: 
de I ste-Secretaris, 

F. J. Bremnier Hzn. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van den 16 Maart 1887. 

Na het lezen der notulen werden eenige huishou
delijke zaken afgedaan. 

De heer A . W. Weissman verkreeg het woord en 
behandelde in een uitgewerkte bijdrage het leven en 
de werken van den grooten maestro Hendrik de Keijser 
en van enkele zijner tijdgenooten. 

Spreker wees op de verschillende verdiensten van 
De Keijser als beeldhouwer en als architect, en prees 
hem als mensch, daar De Keijser door arm en rijk 
werd geacht en bemind om zijn nobel karakter. 

De heer Bodenkemper vergastte de aanwezigen op 
een zeer fraaie kunstbeschouwing van het prachtwerk 
Encyclopedie des Arts dccoratifs de 1'Orient, van E. 
Collinot. De heer Posthumus Meijjes gaf ten slotte 
een verklaring bij de bestekteekening voor het nieuwe 
Station te 's-Hage , door de Hollandsche IJzeren Spoor
wegmaatschappij onlangs aanbesteed. 

(A.etA.) DE CONSTRUCTIE 
V A N P L A N T E N K A S S E N 

door F. J. B K K M M K K H Z . 
Bij den bouw der plantenkassen is het eene hoofd

voorwaarde te zorgen voor de behoorlijke ontwikke
ling der te bewaren planten; doelmatigheid en prac-
tisch nut staan dus daarbij op den voorgrond, terwijl 
architectonische versiering eerst dan in aanmerking komt, 
wanneer deze er zich zonder schade voor de eerstgenoem
de eischen mede kan vereenigen. 

Het terrein, waarop het gebouw geplaatst zal worden, 
moet zoo hoog gelegen zijn, dat men geen last heeft 
van grondwater; ook een moerasachtige bodem heeft 
een zeer nadeeligen invloed. Zeer schadelijk voor de 
planten is rook , zoodat het wenschelijk is het bouwter
rein zoover mogelijk verwijderd van fabrieken te kie
zen , niet alleen met het oog op de planten, maar ook 
voor het doorzichtig blijven der glasruiten. Het bouw
terrein moet daarbij zoo gelegen zijn, dat de zonne
stralen zelfs bij den laagsten stand der zon kunnen bin
nentreden en het gebouw toch tegen koude luchtstroo-
mingen beveiligd is. Verlangt men de zonnestralen slechts 
van ééne zijde, dan plaatse men het gebouw van het 
oosten naar het westen ; van twee zijden, van het noor
den naar het zuiden. Het spreekt echter van zelf, dat 
men van die hoofdrichtingen naargelang van de behoefte 
meer of minder kan afwijken. 

Men kan de plantenkassen in de volgende rubrieken 
verdeelen: 

1". De koude plantenkassen, voornamelijk dienende 
tot opneming van altijd groene planten , die zich 's zo
mers bij ons in de vrije natuur behoorlijk ontwikkelen, 
maar 's winters tijdens hare rust beschut moeten wor
den tegen de koude of eene geringe warmte noodig 
hebben. Tot deze rubriek behooren: oranjerieën, kas
sen voor camelia's en azalea's. 

2". De gematigde plantenkassen, die dienen tot op
neming van planten uit zuidelijke streken , welke 's zo
mers wel buiten vertoeven , maar 's winters een milder 
temperatuur noodig hebben. Daartoe behooren de cac
tussen en andere dikbladige planten, pelargoniums en 
bolgewassen. 

3". Dc warme kassen, dienende om planten uit de 
tropische luchtstreken te bewaren. Men kan daarbij 
onderscheiden de droge en de vochtige kas; de laatste 
wordt gebruikt voor planten , die als levensvoorwaarde 
verlangen eene met waterdamp verzadigde atmospheer. 
Daartoe behooren de orchideeën en varens, de pal
men en de waterplanten. 

4". De broeikassen voor vruchten. Daartoe behoo
ren die met gematigde warmte voor perziken en prui
men, met droge warmte voor druiven en met vochtige 
warmte voor ananas- en pisang-vruchten. 1 1 ^ \ 

5°. De gewone glazen kasten en kistingen ofbrifo-
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bedden, die echter als bouwwerk te weinig beteekenen 
om een afzonderlijke bespreking waardig te zijn. 

Enkele dezer rubrieken kunnen ook gecombineerd 
in een gebouw vercenigd zijn; vooral is dit mogelijk 
bij den grooten vooruitgang, die tegenwoordig op het 
gebied van verwarmingsinrichtingen bestaat; het is dan 
alleen maar de quaestie de warmte in de verschillende 
lokalen te kunnen regelen naar de behoefte der planten. 

Wat den bouw cn de inrichting der plantenkassen 
betreft, daarbij valt het volgende op te merken: 

Vooreerst de grondvorm. Het is duidelijk, dat hier
voor de rechthoek de meeste voordeden aanbiedt; 
deze toch veroorzaakt de minste moeilijkheden bij de 
constructie en geeft het meeste nut voor ventilatie, 
afdekking en voor een overzicht over de platen
verzameling. De dakvorm kan tweeërlei zijn: het les
senaardak en het zadeldak; dit laatste heeft het 
grootste lichtoppervlak en geeft gelegenheid alle zijden 
der inwendige ruimte voor het plaatsen van planten te 
gebruiken. In Engeland wordt ook wel gebruik ge
maakt van het halve zadeldak (zg. half spanroof), 
waarbij de nok niet in het midden maar ongeveer 
boven het tweederde gedeelte der inwendige ruimte 
geplaatst is. Het heeft dit voordcel, dat het meerdere 
hoogte toelaat dan het gewone zadeldak en eene betere 
verlichting der achterste plantenrij dan bij het lesse
naardak. Bij alle deze drie dakvormen kan men dan 
al of niet van staande lichtramen gebruikmaken. 

De daklijn kan recht of gebogen zijn. Bij ijzeren 
afdekking kwam de laatste vorm veel in toepassing, 
omdat men van meening was, dat door den gebogen 
vorm de zonnestralen meer in de inwendige ruimte 
geconcentreerd worden In den winter is echter de 
stand van de zon niet hoog genoeg om een merkbaar 
onderscheid teweeg te brengen, terwijl in den zomer 
gewoonlijk het directe zonlicht getemperd moet worden 
door afdekking; het gevolg ervan is geweest, dat deze 
vorm, vroeger in Engeland en België veel toegepast, 
in den laatsten tijd slechts in aanmerking komt voor 
enkele speciale gevallen. 

De hellingshoek van het dak is natuurlijk van groote 
beteekenis voor den werkzamen invloed der zonnewarmte. 
Des te krachtiger is de laatste, wanneer tegen het mid
daguur de richting der stralen den rechten hoek nadert; 
vandaar, dat ook de tijd van het jaar in aanmerking 
komt waarbij de grootste werking der zonnestralen 
verlangd wordt. Men moet daarom den hellingshoek 
het grootst maken bij bloemenkassen, waar de zon het 
sterkst moet werken in December en Januari, en kleiner, 
als men de werking meer in het voorjaar en den zomer 
verlangt. De helling varieert gewoonlijk van 20' tot 
45° voor plantenkassen; voor gewone broeibedden is 
een helling van 5° tot io° voldoende. 

Om de inwendige ruimte der kassen tegen de koude 
te beschermen, is het doelmatig bij een lessenaardak 
of half zadeldak, den achterwand te omringen met eene 
afgesloten ruimte van ± 1.80 M. breedte, die dan te
vens gebruikt kan worden als toegang, stookruimte, 
bergplaats voor gereedschappen enz. Tot hetzelfde doel 
wordt ook wel de bodem der kas 0.50 tot 1.00 M . 
dieper onder de buitenterreinhoogte gebracht; in ons 
land vindt men dit echter niet veel, wegens den over
last van grondwater. 

De toegangen tot de kassen moet men met het oog 
op het warmteverlies tot een minimum beperken. De 
beste plaats is als hierboven is aangegeven; kan dit 
niet, dan moet een tochtportaal of dubbele deuren ge
bruikt worden. 

Wat de bouwmaterialen aangaat, hierbij valt op te 
merken, dat het wenschelijk is voor het behoud der 
warmte zooveel mogelijk gebruik te maken van spouw

muren ; de binnenzijde der muren moet voor de kassen, 
waar veel vochtigheid vereischt wordt, bepleisterd 
worden met cement of, bij schoon werk, gevoegd wor
den met portland cement. 

Voor de glasroeden kan men zoowel hout als ijzer 
gebruiken. Beide materialen hebben echter hunne voor-
en nadeelen. Het hout is goedkooper en heeft weinig 
warmteverlies, doch de duurzaamheid is, door de voort
durende aanraking met vochtige, warme lucht, niet 
groot; door het trekken ontstaan scheuren, die het 
binnendringen van het vocht bevorderen en broeinesten 
worden van allerlei ongedierte. Deze nadeelen zijn 
gedeeltelijk wel tekeer te gaan door het hout behoor
lijk te verven, maar kunnen toch niet geheel worden 
weggenomen; daarbij vordert de constructie eene be
hoorlijke houtzwaarte, die natuurlijk veel afbreuk doet 
aan het lichtoppervlak. 

Het ijzer mist veel van deze nadeelige eigenschap
pen ; het heeft echter weer het nadeel, dat, door het 
uitzetten en inkrimpen bij temperatuursverschil, vele 
glasruiten springen en , door zijn warmtegeleidingsver-
mogen, condensatie van waterdamp aan de binnenzijde 
bevordert. Het afdruipen van dit condensatiewater is 
zeer nadeelig voor de planten en moet zooveel moge
lijk belet worden. 

Eene combinatie van beiden wordt in Engeland veel 
toegepast en biedt vele voordeden aan. Men maakt 
dan de dragende deelen van ijzer, terwijl de ramen 
van hout worden vervaardigd of, zooals men b.v. gedaan 
heeft in den Slottuin te Kopenhagen, van ijzer met 
hout bekleed. 

Bij het glas dient men erop te letten , dat het geheel 
vrij van blazen is; deze werken door hare lensvormige 
gedaante als brandglazen. Het gebruik van groen glas 
was vroeger vrij algemeen; tegenwoordig komt men er 
echter van terug, omdat het de directe werking der 
zonnestralen in den zomer zeer verzwakt. Wat de dikte 
aangaat, is dubbel glas van 3.5 tot 4 m.M. voldoende ; 
wil men verzekerd zijn tegen zeer zwaren hagelslag , dan 
kan men gegoten glas van 6 m.M. dikte gebruiken. 
Daarbij kieze men de volgende afmetingen der ruiten: 
3 m.M. dikte, 25—30 c.M. br., 6m.M. 50—60cM.br. 
4 .» 11 30—40 „ „ 8 „ 60—70 ;, „ 
5 „ „ 40—50 „ „ 10 „ 70—80 „ „ 

De lengte der ruit varieert gewoonlijk van 5/4 tot 
tweemaal de breedte. Wenschelijk is het niet boven 
deze afmetingen te gaan. 

De glasbedekking wordt bij houtconstructie door 
ramen gevormd, die in sponningen van de liggers of 
op daartegen aangebrachte klossen liggen. Bij zeer 
smalle liggers legt men de ramen ook wel kort tegen 
elkaar. Deze ramen zijn niet breeder dan 1.25 M. en 
de lengte bedraagt hoogstens 2.80 M. Zijn de liggers 
zeer lang, dan legt men twee rijen ramen, waarvan de 
onderste 2/3, en de bovenste 1/3 van de lengte van 
den ligger bedragen. Voor de ventilatie wordt het 
bovenraam dan schuivend of draaiend gemaakt, hetzij 
met scharnieren of met een as, in het midden aange
bracht. 

Bij ijzerconstructie gebruikt men voor de liggers T-
ijzer, waarin het glas onmiddellijk met stopverf wordt 
vastgezet. Om het afdruipen van het water daarbij te
gen te gaan, brengt men zinken gootjes aan, die langs 
de onderkanten der ruiten loopen. Voor de ventilatie 
worden sommige ruiten in afzonderlijke ramen vastge
maakt , die met uitzetijzers opengehouden kunnen wor
den. Die ventilatieramen worden ook dikwijls gekoppeld, 
zoodanig, dat ze tegelijkertijd door middel van een 
windwerk geopend en opengehouden kunnen worden. 

Past men de hout- en ijzerconstructie toe, dan legt 
men houten ramen op liggers van enkel of dubbel T-
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ijzer. De ligger wordt dan gewoonlijk met een kapje 
van plaatijzer bedekt. 

Om de warmte in de kassen zooveel mogelijk te 
bewaren , maakt men veel gebruik van dubbele ramen, 
zoodanig aangebracht, dat eene tusschenruimte van 
minstens 10 c.M. overblijft. Bij bovengenoemd voordeel 
hebben ze dit nadeel, dat de uitwerking van het licht 
sterk verminderd wordt, omdat de onderste glasopper
vlakte allicht door | roest en stof ondoorzichtig wordt. 
Vandaar, dat de toepassing alleen voorkomt in groote 
inrichtingen, als botanische tuinen, o. a. in den bota-
nischen tuin te Kopenhagen. Daar heeft men de 
constructie derwijze ingericht, dat alle ijzeren onder
deden nergens met de lucht in aanraking kunnen ko
men; afdruipen van het condensatiewater is daarmede 
tegelijk vermeden. 

De glasruiten worden in de ramen zoodanig gelegd, 
dat zij elkaar 5 tot 20 m.M. bedekken. Meer over
dekking is niet wenschelijk om de door het afzetten 
van stof en vuil ontstane streepen zoo klein mogelijk 
te maken. Voor de afwatering legt men de ruit met 
den bollen kant naar onderen en snijdt ze van onderen 
krom af. De dichting geschiedt óf met stopverf óf op 
de Engclsche manier met looden plaatjes, die in het 
midden van eene opening worden voorzien, voor het af-
loopen van het water. Het gebeurt echter ook veel, 
dat de ruiten geheel vrij van elkander blijven. 

Om de al te felle zonnestralen eenigszins tekeer te 
gaan, gebruikt men verschillende middelen; het meest 
eenvoudige en toch veel toegepaste, is wel het leggen 
van takken over de glasramen, zooals bij druivenkas-
sen veel geschiedt; meer afdoende echter is het be
leggen met matten, bespannen met doek, of het aan
brengen van roljalousieën, bestaande uit latten van 2 
tot 3 c.M. breedte, door gegalvaniseerd ijzerdraad aan 
elkaar verbonden. Heeft men een veelhoekigen grond
vorm voor de kas, dan zijn deze middelen moeilijk 
aan te wenden; men neemt dan zijn toevlucht tot het 
bestrijken der ruiten met een mengsel van krijt, een 
blauwe of groene kleurstof en lijm , of, wat echter veel 
duurder is, men neemt ruiten van gestreept matglas. 

Hiermede is nu de uiterlijke inrichting voldoende 
besproken en kunnen we overgaan tot de behandeling 
van het inwendige. Deze moet voor alle kassen, die 
meer speciaal voor de plantencultuur en niet als win
tertuin gebruikt worden, zoodanig zijn, dat er plaats 
is voor een zoo groot mogelijk getal planten. In den 
regel heeft de opstelling plaats langs de wanden of 
in het midden, en wel zoodanig, dat gangen van vol
doende breedte openblijven. De planten worden dan 
geplaatst in zoogenaamde kistingen, die hetzij gelijk 
met den vloer of op eene bepaalde hoogte aange
bracht worden, afhankelijk van de hoogte der planten. 
De hoofdvoorwaarde hierbij is, dat de kweeker iedere 
plant uit de gangen overzien en bereiken kan, zoodat 
als maximumhoogte moet aangenomen worden 1.25 
M . ; als uiterste breedte, wanneer er aan beide zijden 
gangen zijn, 2.20 M . , en bij een enkele gang 1.45 M. 

De constructie dier kistingen bestaat uit gemetselde 
wanden, gevuld met broeiaarde om de noodige warmte 
te verkrijgen, of verwarmd door pijpen, die hieronder 
bij den verwarmingsaanleg behandeld zullen worden. 
De kistingen zijn vlak of trapsgewijze geconstrueerd. 
De vlakke staan gewoonlijk langs den wand en zijn 
dan 1 M. breed en hoog, de andere worden gevormd 
door trappen van 20 c.M. hoogteen 30 c.M. breedte; 
bij enkele gangen tot een breedte van 1.25 M., bij gan
gen aan twee zijden tot 2 M. 

De gangen tusschen de kistingen zijn hoogstens 0.95 
M . breed, gewoonlijk echter slechts 0.65 tot 0.75 M. 
In botanische tuinen en cultuur-inrichtingen, waar 

1 het publiek toegang heeft, moet men de gangen niet 
I minder dan 1 M. maken; beter is zelfs 1.25 M. Het 
j verdient echter aanbeveling de gang, uitsluitend voor 
l den kweeker bestemd , smaller te maken. In wintertui-
1 nen maakt men de gangen 1.25—1.60 M. breed en 
I zorgt dan meteen voor vrije ruimte, geschikt voor zit-
\ plaatsen. De toegangen moeten steeds aan de eind-
I gevels worden aangebracht en dan nog liefst in tocht-
I portalen om het binnendringen van koude luchtstroo-
I mingen tc beletten. 

De bevloering der gangen is meestal gemetseld of 
bestaat uit tegels van natuurlijke steen of gebakken 
aarde. Wat ook een aangename indruk geeft is een 
bodem van zand of fijne grint, mits deze goed onder
houden en schoongemaakt wordt. 

In iedere kas moet een waterreservoir aanwezig zijn, 
daar de ondervinding geleerd heeft, dat voor het be
gieten der planten het water dezelfde temperatuur moet 
hebben als die van de kas. Het best is regenwater 
te gebruiken; hard water is zeer nadeelig voor plan
ten; loodhoudend regenwater oefent volstrekt geen 
nadeeligen invloed uit, zoodat dakwater zeer goed kan 
worden aangewend, wat in de oranjerie van Elswout 
bij Haarlem het geval is. 

De uitwaseming der planten heeft een spoedig bederf 
der lucht in de kas tengevolge en een geregelde ver-
versching is daarom noodzakelijk, echter zoo, dat het 
binnendringen der frissche lucht geen nadeeligen invloed 
op de planten kan uitoefenen. Voor koude kassen ge
schiedt de ventilatie door het openen der vensters en 
de staande en liggende ruiten worden daardoor ten deele 
beweegbaar gemaakt; voor warme kassen moeten ven-
tilatierosetten en luchtzuigers aangebracht worden. 
De luchtaanvoer moet daarbij in verband worden ge
bracht met de verwarming, zoodanig, dat de koude 
lucht eerst verwarmd wordt alvorens in de kas te tre
den ; de afvoer van bedorven lucht heeft bij kassen 
met lessenaardaken plaats door kanalen in den muur, 
die boven het dak uitmonden en door kleppen geslo
ten kunnen worden. Bij zadeldaken is ventilatie 
meer de aangewezen methode; het best daarvoor is 
een doorgaande lantaarn met jalousiebordjes. Andere 
inrichtingen bestaan er nog, o. a. de methode van Py-
naert. Deze omgeeft de stoom- of warmwaterpijpen 
met een zinken cylinder, waarin de lucht van buiten 
door zijdelingsche pijpen binnentreedt, langs de warme 
pijpen strijkt en, alzoo verwarmd , door openingen in 
de kas treedt. Iets dergelijks is de warmeluchtventi-
lator van Ormssen. Dit is een rechthoekige ijzeren 
kast, die hoog genoeg is om de boven elkaar liggende 
verwarmingspijpen te omvatten en een breedte van 
0.40 a 0.50 M. heeft. Van boven heeft deze kast eene 
uitmonding en van onder eene pijp, die met de buiten
lucht in verbinding staat. Bovengenoemde methodes 
worden echter slechts zelden toegepast, daar men bij 
zeer volmaakte inrichtingen liever vooruit verwarmde 
lucht in de kassen brengt en dus niet tegelijk gebruik 
maakt van het verwarmingstoestel der kistingen maar 
de lucht in de kas ook afzonderlijk verwarmt. 

Een voorbeeld daarvan vindt men te Parijs in het 
palmen- en cameliahuis te La Muettc. Deze kassen 
bezitten zelf eene warmwaterverwarming; voor de ven
tilatielucht bestaat echter een afzonderlijke calorifère; 
ze stroomt door vrij lange horizontale kanalen, in de 
kas aangebracht. 

Kachels zijn voor verwarming der plantenhuizen on
doelmatig , omdat de warmte te ongelijkmatig verdeeld 
wordt. Meer algemeen van toepassing zijn de ver
warming met warme lucht, de warmwaterverwarming, 
de verwarming met stoom en eene combinatie van 
stoom en warmwater. Voor koude kassen is de warme-
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luchtverwarming het goedkoopst e n meest in gebruik. 
De vuurhaard moet daar steeds buiten de kas in e e n 
afzonderlijke ruimte zijn aangebracht. De afmetingen 
van het vuuroppcrvlak hangen natuurlijk a f van de 
grootte van het te verwarmen oppervlak, in dit geval 
van de totale lengte der kanalen. De lengte varieert 
van 0.80—1.25, bij groote ruimte t o t 1.75 M., de 
hoogte en breedte van 0.4 tot 0.5 M.; deze laatste 
schikken zich natuurlijk naar de afmetingen der kanalen. 

Het kanaal moet tot den schoorsteen toe even wijd 
zijn en om de trekking te bevorderen onder eene ze
kere helling liggen, gewoonlijk ' /„ tot ' / J O O - Het kan 
echter gebeuren, dat sommige deelen van het kanaal 
lager moeten liggen dan de overige; is dit het geval, 
dan dient men erop te letten, dat dit gedeelte toch 
nooit dieper ligt dan het kanaal bij de uitmonding aan 
de stookruimte. Ligt het kanaal boven den vloer, dan 
moet dit, om volledige uitstraling te bevorderen, niet 
onmiddellijk o p den vloer, maar vrij ervan gelegd 
worden. De wanden moeten volkomen dicht zijn en 
geen rook of gas doorlaten; ze worden óf gemetseld 
ó f men gebruikt aaiden buizen, waarvan de moffen be
hoorlijk aangestreken zijn; deze laatste hebben echter 
minder verwarmingsoppervlak, als die met een vierkante 
doorsnede. Worden de kanalen in den vloer aange
bracht , dan legt men ze in gemetselde sleuven, die 
met roosters worden afgedekt. 

De lengte der warmeluchtkanalen mag bij e e n e 

doorsnede van 0.25 M. niet meer bedragen dan 30 M.; 
i s die lengte niet voldoende, dan legge men liever twee 
kanalen aan, ieder met afzonderlijke verwarming. Om 
d e noodige trekking te krijgen moet de hoogte van den 
schoorsteen minstens '/, tot '/, der lengte van het 
kanaal bedragen. Aanbeveling verdient het, in den 
schoorsteen bij de monding van het kanaal een zoo
genaamd lokvuurtje aan te brengen; de trekking wordt 
daardoor bevorderd. • De uitmonding van het kanaal 
i n den schoorsteen moet door een schuif o f klep sluit-
baar zijn, maar de afsluiting mag eerst geschieden 
wanneer de brandstoffen geheel verteerd zijn, wat vooral 
met het oog op het binnendringen van schadelijke gas
sen in het kanaal noodzakelijk is. 

Door de geringe kosten van aanleg geeft deze ver
warmingsmethode een groot voordeel boven de anderen; 
de verhouding tot het kolenverbruik is echter zeer 
ongunstig en dus kostbaar. Daarbij is de verwarming 
niet gelijkmatig en kunnen er bij lekken in het kanaal 
gassen ontsnappen, die schadelijk voor de planten zijn. 
Voor het kweeken van fijne planten is dus deze me
thode niet aan te raden; voor deze is het beter ge
bruik te maken van eene warmwaterverwarming. De 
verwarming der ruimten heeft regelmatig plaats door 
de langs de wanden loopendc pijpen; slechts zelden 
wordt de hulp te baat genomen van warmwaterkachels 
o f cachets. H e t stoken kan zoodanig geregeld worden, 
dat voortdurend toezicht overbodig is, waardoor de 
verwarming ook des nachts kan plaatsvinden. De 
cachets hebben verschillende vormen, maar zijn in den 
regel slechts bestand tegen eene drukking van twee 
atmospheeren. 

De warmwaterverwarming is ontegenzeglijk het 
best geschikt voor de kweekerij, en wordt daar
om totnogtoe het meest toegepast, veel meer dan de 
verwarming door stoom. Deze laatste heeft eenige 
waarde omdat een gemakkelijk middel verkregen wordt 
door het vuur en dan uitlaten der stoom, de lucht 
en de planten vochtig te houden. De toepassing ervan 
heeft gewoonlijk plaats in combinatie met de warm
waterverwarming. Daarvoor worden warmwaterkachels 
van 0.60 tot 0.90 M. hoogte en 050 M. in doorsnede 
op afstanden van -±- 3 M. uit elkaar en het water 

erin verwarmd door de uitstralende stoom. Eene meer 
speciale behandeling van de constructie der verschil
lende verwarmingsstelsels is hier, in verband met het 
onderwerp, minder op hare plaats. Van meer belang 
is de beschouwing van de inrichting der verschillende 
plantenhuizen, voor eene bepaalde kweekerij bestemd, 
welke inrichting in een volgend nommer behandeld 
zal worden. 

(Wordt vervolgd.) 

A R T I E T I N D U S T R I A E T E ' s - H A G E . 
Vergadering van Woensdag 16 Maart i886.| 

Bij ongesteldheid van den Voorzitter opende de Vice-
voorzitter de vergadering en deed mededeeling dat de 
heer J. R. de Kruyff, Directeur der Rijks-school voor 
Kunstnijverheid te Amsterdam, bereidwillig heeft aan
genomen eene openbare spreekbeurt te vervullen, alsook 
dat de heer E. W. F. Kerling, Hoofdleeraar aan de 
Academie voor beeldende kunsten te 's-Hage, eene 
lezing heeft toegezegd tegen het volgend seizoen. Beide 
mededeelingen werden door de Vergadering met applaus 
begroet. Na eenige huishoudelijke werkzaamheden ver
kreeg de heer J. M. Lion, Wapenschilder van den 
H oogen Raad van Adel, het woord tot het houden 
van een voordracht over Wapenkunde in 't algemeen 
en het wapen van Z. M. onzen Koning in het bijzonder. 

Of het wapen van Z. M. den Koning, aldus vangt 
spreker aan, al dan niet volgens de wet van 1815 
wordt gevoerd, zal eerlang beslist worden, zoodat zulks 
voor 't oogenblik stilzwijgend kan worden voorbijgegaan. 

Liever staat spreker stil bij de bespreking van 't wapen, 
zooals dit door vele hofleveranciers wordt gevoerd, en 
doet hierbij aan de Vereeniging een photographie van 
het Koninklijk wapen naar zijne teekening voor het 
archief ten geschenke, waaraan eene beschrijving is 
toegevoegd '). 

Het schild is het aloude wapen van Nassau, waarvan 
de eerste afbeelding voorkomt aan zegels in het jaar 1246. 

Die schilden zijn bezaaid met blokken, dus in het 
aantal onbepaald en niet elf, zooals sommigen denken, 
dat eene zinspeling zou zijn op de elf provinciën. 

In de heraldiek heeft alles zijn vaste regels, zoodat 
willekeur is uitgesloten. 

Evenals andere kunsten is ook de heraldiek der mid
deleeuwen veel eenvoudiger en strenger dan de latere 
voortbrengselen dezer kunst. 

De Romaansche kunst vertoont ook het eerst de 
toepassing van schitterende kleuren, terwijl helm, helm
manteltje en helmteekcn nog spaarzaam werden aange
wend. Eerst later in de Renaissance, welke stijl uit
nemend paste voor de aitistieke wapenkunde, vond dit 
meer plaats. Ook de schildhouders, tenants of supports, 
zijnde meest mensch- of dierfiguren , komen meer voor. 

Zoo verkreeg ook ons wapen als schildhouders de 
twee klimmende en aanziende leeuwen met gouden 
koningskroon. 

Spreker wees op het verkeerde, die leeuwen in hij
gende houding of in profil voor te stellen. 

De kronen, die den leeuw in het schild, de beide 
schildhoudende leeuwen en het schild zelf dekken, zijn 
alle koningskronen; deze bestaan uit een gouden 
hoofdring met edelgesteenten, die zeven diademen 
draagt, waarvan vijf zichtbaar. Zij zijn elk ondersteund 
door een blad, onderling van elkaar gescheiden door 
paarlen en het geheel is bekroond door een wereldbol. 

Deze wereldbol is blauw en omgeven van eenen 
horizontalen en verticalen gouden band tot de halve 
hoogte. De wereldbol eindelijk is bekroond door een 
gouden kruis. 

') Deze photographies zijn door den heer Lion verkrijgbaar gesteld, 
tegen /1 .00 per stuk. 

1 9 Maart 1887. D E O P M E R K E R . 93> 

De spreuk „Je maintiendrai" is niet aan een bepaalde 
kleur onderhevig, hoewel doorgaans het gebruik van 
gouden letters op een blauw lint geldig is. 

Spreker wees erop, hoe onzinnig het was een wa
pen met schildhouders op een lint te plaatsen, hetgeen 
nogthans veel gedaan wordt. Waarom dan niet liever 
een ornement in den stijl van het wapen als steunstuk 
gekozen, waarvan het lint met spreuk afhangt. Tegen 
stijl wordt in de heraldiek, evenals in de architectuur, 
dikwijls schromelijk gezondigd, zoodat men een drie-
hoekschild uit den tijd der kruistochten met eenen Renais-
sancen helm ziet samengaan. 

De mantel, om het wapen van Z. M. onzen Koning 
aangebracht, is van purper fluweel met gouden franje 
en kwasten, en gedekt door de koningskroon. 

Alsnu gaf spreker een overzicht over wapens in het 
algemeen en wees op de misbruiken, die herhaaldelijk 
in de heraldiek bedreven worden. 

Het helmteeken , door de ridders op den helm ge
dragen , bestond uit leder of perkament; dikwijls ook 
waren het vleugels, of pauwen- en struisveeren. Het 
helmteeken liep als 't ware den ridder vooruit en 
daagde, figuurlijk gesproken, den vijand uit, waarom 
ook dikwijls als zoodanig dierfiguren of gedeelten van 
deze dienst doen, als: leeuwen, eenhoorns en dergelijken. 

Over den helm werd het helmmanteltje bevestigd 
ter beschutting tegen den invloed van het weder en 
het is deze helmmantel, die allengs in de heraldiek 
aanleiding gaf tot die uitgesneden ornementeele vormen, 
welke zoo dikwijls worden aangetroffen. Het Gothische 
tijdperk geeft hiervan reeds de voorbeelden aan. 

Evenals de andere kunsten, zoo heeft ook de he
raldiek de verschillende stijlperioden medegemaakt. 

Spreker wijdt uit over den heraldieken leeuw en 
gaat na, hoe deze in de verschillende tijdperken ge-
styleerd werd. De Renaissance geeft hem ons, getooid 
met zwaren haardos, een tong, die dun in den bek en 
aan 't eind breed is en een sterk verdund middeltje; 
de staart, soms dubbel gespleten, vormt op zichzelf 
reeds als 't ware een ornament. 

Wat de wapenkleuren betreft, deze zijn vijf in getal 
en steeds sterk sprekende en schitterend. Zij zijn: 
keel of rood, sinopel of groen, lazuur of blauw, sabel 
of zwart en purper. Goud en zilver, of geel en wit, zijn 
de metalen. 

Om de kleuren en metalen aan te geven op onge
kleurde teekeningen, wordt sedert 1638 het vernuftig 
stelsel van Pater Petra Sanita gevolgd , bestaande uit 
lijnen en puntjes. 

Het goud wordt weergegeven door puntjes; zilver 
zonder teeken, dus effen; rood door verticale, blauw 
door horizontale lijnen; zwart door rechthoekige ruitjes; 
groen door rechte schuinstaande , en purper door links 
schuinstaande lijnen. 

Het rechts en links in de heraldiek is tegenoverge
steld aan de beteekenis, die in het dagelijksch leven 
daaraan wordt gegeven, hetgeen voortvloeit uit de 
gewoonte, die men vroeger had het wapen op de borst 
van den wapenrok te borduren, zoodat wat rechts was 
zich aan den beschouwer als links voordoet. 

Voorts wees spreker erop, dat noch kleuren, figuren 
of stand in een wapen mogen veranderd worden; dat bij 
een alliantie-wapen de helmen naar elkander behooren 
gekeerd te zijn, en bij vereeniging van drie wapens 
de middelste helm aanziende moet afgebeeld worden. 

Ten slotte achtte hij het bijna overbodig erop te 
wijzen, hoe , evenals bij een gebouw, ook in de heral
diek een stijl dient doorgevoerd te worden ; hij eindigt 
met den wensch bij zijne medeleden liefde voor de 
heraldiek te hebben opgewekt en hoopt, dat deze 
schoone kunst steeds in bloei moge toenemen. 

De Vice-voorzitter bracht den heer Lion den dank 
der Vergadering voor zijne hoogst interessante en 
leerrijke voordracht, waarna de toezegging van den 
heer Lion, om later nogmaals op dit onderwerp terug 
te komen, door de Vergadering met toejuiching werd 
begroet. 

H i e r n a bracht de heer Van Vliet, bij monde der Com
missie, benoemd tot 't nazien der rekening van den 
Penningmeester over 1886, verslaguit, welke rekening 
in orde was bevonden. 

De heer Boersma bracht nog rapport uit namens de 
Commissie, benoemd ter regeling der gezellige bijeen
komsten , waaruit bleek, dat de noodige maatregelen 
getroffen waren om Zaterdag 26 Maart a. s. de eerste 
bijeenkomst te doen plaatshebben. 

Het laatste punt der agenda, de aanleg eener porte
feuille werd thans besproken en besloten op de vol
gende vergadering eene lijst te doen circuleeren, 
waarop leden, genegen teekeningen voor dit doel te 
vervaardigen of a f te staan, door handteekening van 
hunne toezegging zouden kunnen blijkgeven. 

Door den heer Stoltefus werd nog voorgesteld om 
gemeenschappelijk eenige belangrijke gebouwen te gaan 
bezichtigen, welk voorstel door den Vice-voorzitter, 
het uur in aanmerking genomen , tot later aangehouden 
werd. 

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 . 
AFDEELING 'S-GRAVENHAGE. 

Vergadering van Vrijdag 11 Maart. 
Na lezing en goedkeuring der notulen doet de Voorzitter 

eenige mededeelingen. Daaruit blijkt, dat het verslag der 
Commissie voor Enqufite niet aan de Afdeeling wordt ten ge
schenke gegeven en dat een exemplaar zal worden aangeschaft, 
zoodra het compleet in druk zal zijn verschenen. Voorts, dat 
in antwoord op de vraag voor het verven van cement, een 
schrijven van den Heer Huijnck is ingekomen, waarin kalko-
lith als afdoend middel wordt aangewezen. Van de Afdeeling 
Amsterdam zijn eenige exemplaren ontvangen van de program
ma's der door haar uitgeschreven prijsvragen ; deze werden ter 
beschikking van de leden gesteld met uitnoodiging om ook in 
deze de eer van de Haagsche Afdeeling op te houden. 

De Voorzitter deelt daarop mede, dat op de volgende verga
dering in de vacature van het Bestuur moet voorzien wor
den en dat door de Commissie voor het opmeten van oude 
gebouwen binnenkort eene prijsvraag zal worden uitgeschre
ven voor het in teekening brengen van een in de nabijheid 
gelegen aan te wijzen gebouw. 

De heer F. H . van Malsen gaat daarna over tot het geven 
van eene practische toelichting der elliptische bogen volgens 
het stelsel van den Heer G J. Morre. 

De wijze om het gemakkelijkst de ronde figuur, noodig 
voor het maken van sierlijke, ook aan de eischen der esthe
tica beantwoordende bogen te zoeken, werd in bijzonderhe
den uitgelegd. De toepassing dezer methode heeft tengevolge, 
dat de richting van de voegen in den boog beter bepaald 
wordt, de steenen zuiver geplaatst worden en de voegen nor
maal op den omtrek komen te staan. Over het algemeen zul
len de lijnen fraaier uitkomen dan met gebruik van de tegen
woordige hulpmiddelen. 

Door verschillende leden werden toelichtingen gevraagd, 
welke door den heer Van Malsen uitvoerig werden verstrekt 
en waaruit duidelijk bleek, dat die eenvoudige en zuivere con
structie van groot practisch nut is om te voorkomen. dat de 
steenen niet normaal op den omtrek van den boog staan; zij 
verkrijgen in den regel een wigvormige gedaante, die in den 
boog een onzuivere knik doet ontstaan. 

Luide toejuichingen beloonde den heer Van Malsen voor zijne 
practische en hoogst nuttige mededeeling, die ongetwijfeld op 
algemeene toepassing van hen, die deze bogen gebruiken, zal 
kunnen rekenen. 

De heer Morre besprak daarna de verhouding tusschen de 
op- en aantrede van trappen. 

De dwaze mecning van sommigen over eene zekere maat, 
waaraan de som van tweemaal de optrede -f eene aantrede 
zou moeten voldoen, werd door den heer Morre duidelijk weer
legd en tegelijkertijd gewezen op eene zeer interessante en tevens 
zeer juiste maat, bij de op- en aantrede te gebruiken. 

Deze zeer gemakkelijk voor iedereen te maken maat wordt 
vervaardigd door op een plankje, lang 0.641 M.. breed 0.201 M . , 
de lengte en breedte in S i 12 gelijke deelen te verdeden; de 
deelpunten der breedte worden vereenigd met het overstaande 

hoekpunt, cn uit de deelpunten der lengte loodlijnen neergelaten. 
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Door de snijding der schuine lijnen en loodlijn wordt eene 
lijn getrokken , die parabolisch blijkt te zijn. 

Wordt nu een trap gemaakt, dan moet, wanneer de aantrede 
op de lengte van dat plankje wordt uitgezet en de optrede 
loodrecht uit dat punt op de lengte, het snijpunt met die pa
rabolische lijn ongeveer de optrede blijken te zijn, indien men 
zekerheid wil hebben, dat de trap gemakkelijk zal klimmen. 

Een W eener Stcinmetzmeister, genaamd Sederl, heeft, na het 
nemen van proeven gedurende tal van jaren, deze practische 
methode uitgevonden; eene vergelijking met de aan-en optrede 
van alle trappen, die gemakkelijk klimmen, bevestigt de juist
heid dezer opgave. 

Spreker raadt alle aanwezige leden van deze aanwijzing gebruik 
te maken, die te meer aanbeveling verdient, omdat het maken 
van een trap, die gemakkelijk klimt, nog steeds eene kunst is, 
die lang niet iedereen verstaat. 

Toevallig wordt deze methode ook volkomen bevestigd door 
den uitslag van onderzoekingen, op dat gebied gedaan door 
den heer Jhr. Mr. A . Wariftin, en uit diens nagelaten stukken 
door den heer Jhr. Ortt gepubliceerd in deel X derBouwkun
dige Bijdragen. 

Zooals altijd, wanneer men het genoegen heeft van de weten
schappelijke en tegelijk practische kennis van den heer Morre 
te mogen profiteeren, werd hem luide toejuiching der leden 
en hartelijke dank van den Voorzitter gebracht. 

De mededeelingen van den heer Morre worden dan ook zoo 
aangenaam voorgedragen, zijn in zulk een practisch kleed 
gehuld en zoo hoogst wetenswaardig, dat men nu reeds het 
laatst genomen besluit betreurt, waardoor de bestuursleden 
verplicht zijn volgens rooster af te treden; daardoor toch kan 
het gebeuren, dat een bestuurslid, die zich zoo verdienstelijk 
maakt, voor de Afdeeling verloren zou gaan. Het is van het 
hoogste belang, dat dc leden voortdurend kennis kunnen maken 
met de leerrijke mededeelingen, die de heer Morre van tijd tot 
tijd geeft en die steeds het ernstige van de constructie, ook 
van de onderdeelen der bouwkunst, in een helder licht plaatsen. 

Daarop volgde nog eene bespreking over de quaestie van 
het verven op portland-cementbepleistering. De heer G. H . 
Bauer deelde mede, dat een geportlande muur eerst dun gewit 
en daarna met succes geschilderd was; de heer Frowein, dat 
een muur met potlood was bestreken en daarna met gunstigen 
uitslag geverfd. Het kalkolith, een materiaal van onbegrensd 
nut, werd door vele fabrikanten als afdoend middel aangewezen 
en de Commissie, benoemd tot het doen van proefnemingen, 
zal later over een en ander rapporteeren; dit was in hoofdzaak 
de uitslag van het debat, en daar het reeds laat was, sloot de 
Voorzitter de vergadering. 

De kunstbeschouwing, den 25 Februari door den heer H . J. 
Mondt gegeven, bestond in: 

A r c h i t e k t u r de r G c g c n w a r t . 
S l o t te H e i d e l b e r g . 
D i e R e n a i s s a n c e i n B e l g i e n und H o l l a n d , 2e band. 
A r c h i t e k t o n i s c h e s S k i z z e n b u c h , laatste jaarg. 
A r c h i t e k t o n i s c h e B i l d e r b o g e n , enz. 
De opkomst der leden was niet in verhouding tot de belang

rijkheid dezer plaatwerken. 

AFDEELING LEEUWARDEN. 
Vergadering van 11 Maart 1887. 

Na de gebruikelijke lezing en goedkeuring der notulen, deelde 
de Voorzitter mede, dat op de door de Afdeeling uitgeschreven 
prijsvragen de volgende antwoorden ingekomen en in handen 
gesteld zijn van de heeren Moolenaar, Hazeu en Hubscher, 
allen te Groningen, die zich bereid verklaard hebben de plans 
te beoordeelen en rapport uit te brengen. 

a. Een tramwegstation; 7 antwoorden met de volgende motto's: 
1. Een. 
2. Eriso. 
3. Proefstuk. 
4. Halt. 
5- 3°-
6. Dc tijd. 
7. Primula Veris. 
b. Eene afsluiting met schuifdeuren tusschen twee kamers; 

10 antwoorden, als: 
I. Bouwkunst. 

3-
4-
5-
6. 

7-
8. 

9-
10. 

Primula Veris. 
Z. 
Margine. 
Porte-brisée. 
Krap pompier, 
fin poallaed. 
Eendracht. 
Kust roest. 
Ear uwt. 

Door de firma Huinck en Comp. te Rotterdam was eene 
aanbeveling gezonden van het door haar in den handel gebracht 
kalkolith; het lid Baron werd uitgenoodigd omtrent dit 
materiaal nadere informatien in te winnen en daarvan in eene 
volgende bijeenkomst mededeeling te doen. Voorts was nog 

ingekomen een schrijven van den heer Tutein Nolthenius, te 
's-Hertogenbosch, ter begeleiding van een door hem geplaatst 
artikel in De Economist; dit artikel heeft betrekking op het 
adres, ingediend door de K. v. K. te Amsterdam aan den M i 
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, in zake het door 
eenige aannemers aan onderscheidene lichamen in ons land 
gericht verzoek om wijziging te brengen in enkele bepalingen 
van de A.V. De vergadering was van oordeel, dat deze zaak 
van te veel belang is om genoemd schrijven voor kennisgeving 
aan te nemen, waarom besloten werd haar nader te onderzoeken. 

Voor dit onderzoek werden de heeren Noordendorp, Roose
boom en Keyzer aangewezen, die daarover nader zullen rap
porteeren. 

Als nieuwe leden werden aangenomen de heeren S, Jansen 
en E. van Driesum, beiden te Leeuwarden. 

Doordien de leden, welke dezen avond op zich hadden ge
nomen eene bijdrage te leveren, verhinderd waren, werd door 
het lid Baron ter kunstbeschouwing gegeven het werk Male-
rische Innenraüme moderner Wohnungen en Architectonische 
Bilderbogen. De heer C. W. Fincke stelde ter bezichtiging 
eenige op zijn fabriek vervaardigde terrazzo monsters, welke 
zeer de aandacht verdienden; de Voorzitter waardeerde het 
streven van genoemd lid om ook op dit gebied te concurreeren 
met hetgeen hier van elders moet worden ingevoerd. Hierop 
werd de vergadering gesloten. 

VERKOOP V A N BOUWTERREIN. 
Den 9 d e n Maart j.1. werden te Delfzijl door het Domein-

bestuur 18 kavels grond in veiling gebracht, tezamen 
groot 5542 M * . , waarvoor /12520 geboden werd, 
overeenkomende met gemiddeld / 2.26 per centiare. 
Worden kavel 5 en 7 buiten beschouwing gelaten, 
wijl daarop gebouwen staan, dan hebben 4098 M.K de 
som van ƒ7670 opgebracht, zijnde ƒ 1.87 per centiare. 
De kavels hebben de onderstaande grootten en brach
ten de daarbij vermelde sommen op, als: 

I 1.29 A. open grond ƒ 320 
2 2-47 idem 540 
3 2 99 idem „ 660 
4 2.91 „ idem 625 
5 4-67 „ gebouw met erf .. '925 
6 2-57 open grond „ 500 
7 9-77 gebouw met erf „ 2925 
8 2.96 „ open grond „ 500 
9 2.88 „ idem „ 400 

10 3'04. „ idem 350 
11 3-20 „ idem ,, 350 
12 3-30 „ idem 320 
13 4 98 „ idem „ 675 
14 0.91 „ idem 525 
15 287 „ idem ,. 850 
16 1.24 „ idem „ 280 
17 i-97 idem „ 410 
18 1.40 „ idem » 365 
Totaal 55-42 „ ƒ 12520 

De kavels 1 tot 5, 14, 15 en 18 werden onmid
dellijk gegund, terwijl omtrent de andere de beslis
sing van den Minister van Financien werd voorbehouden. 
Het hoogste bod werd voor perceel 14 gedaan; dit 
terrein van 10.85 M. breedte bij gemiddeld 8.4 M . 
diepte en 91 M' J . oppervlak beslaande, kon ƒ525 
gelden, overeenkomende met ƒ5.77 per centiare. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 17 Af aart 1887. 

De Voorzitter deelt mede, dat de vraag over het onderzoek 
naar vervalsching van schelpkalk de belangstelling van fabri
kanten getrokken heeft en dat de volgende vergadering aan 
dit onderwerp gewijd zal worden; het Bestuur stelt zien voor 
fabrikanten uit te noodigen om die vergadering bij te wonen. 

De heer A . Maurisse houdt eene causerie over ventilatie, 
voornamelijk van woonhuizen en kleine gebouwen, als scholen, 
enz. Na het meer en minder algemeen bekend: in losse trek
ken te hebben vermeld, stelt spreker een door hem bedacht 
toestel ter bezichtiging, waardoor de verbrandings-producten 
en de verhitte lucht dienstbaar gemaakt worden tot verwarming 
van de aangevoerde koude lucht. Met een geringe wijziging 
kan het ook dienen om die producten af te voeren. 

In de discussie over dit onderwerp worden verschillende 
inrichtingen voor ventileering van woonvertrekken en niet zeer 
groote lokalen beschreven; daarbij wordt geklaagd, dat dergelijke 
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inrichtingen dikwijls buiten werking worden gesteld, somtijds 
ook om de kosten, verbonden aan het branden van enkele 
gasvlammen. Het is veelal een ondankbaar werk zich voor 
ventileering moeite te geven. 

De heer Henri Huijnck stelt ter bezichtiging eenige toepas
singen van kalkolith op hout, portland-cement en gips. 

Hout, eenmaal daarmede onverdund bestreken, is zoo goed 
voorbereid, dat een enkele verflaag een uitmuntende dekking 
geeft. Als de kalko'.ith-laag vernist wordt, verkrijgt gewoon 
wit hout het aanzien van oud eikenhout. Het politoeren daar
over gaat veel gemakkelijker en sneller dan bij de gewone 
wijze van eerst in olie te schuren. Op cement en gips wordt 
het kalkolith, met twee doelen water verdund, gestreken en 
daarover geverfd. De stof is alzoo ook voor buitenwerk te 
gebruiken. Op zink en ijzer toegepast, kan men met 1 K.G. 
kalkolith 25 » ' bedekken. 

Ter vergadering waren tentoongesteld de antwoorden op de 
prijsvragen, door het Genootschap A r c h i t e c t u r a et A m i 
c i t i a in 1885—86 uitgeschreven, welke welwillendheid op hoo-
gen prijs werd gesteld. De collectie zal ook op den eerstko-
menden lees- en societeitsavond tentoongesteld worden. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
De Amerikaansche ingenieur kapitein Eads is overleden. 

Hij heeft zich bekendgemaakt door de werken, die hij heeft 
aangelegd aan den mond van de Mississippi, maar voorname
lijk als ontwerper van het plan voor den spoorweg voor het 
overbrengen van schepen over de landengte van Tehuantepec. 

— De Jury heeft den eersten prijs (300 mark) voor het beste 
ontwerp van een grafmonument voor Frans Liszt te Bayreuth 
toegekend aan den architect Eugen Drollinger te Munchen 
en den tweeden (200 mark) aan den architect Bruno Schmitz 
te Berlijn. 

Bij het meerendeel der antwoorden, op deze prijsvraag inge
zonden, werd geen rekening gehouden met de som, die voor 
de uitvoering van het monument beschikbaar was; het met 
den eersten prijs bekroonde ontwerp is voor het uitgetrokken 
bedrag niet te maken, tenzij er belangrijke veranderingen 
worden aangebracht. 

B 1 N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE . Z. M. heeft Adolpho 

de Lourciro, ingenieur en chef te Coimbra, 
in Portugal, benoemd tot ridder der orde 
van den Nederl. Leeuw. 

— Naar men verneemt zal de heer R. A . J. 
Snethlage, civiel-ingenieur te's-Hage, eer
lang naar Transvaal vertrekken, in ver
band met voorbereidende maatregelen voor 
den aanleg van een spoorweg daartelandc, 
waarvoor concessie is verleend aan de hee
ren J. L Cluysenaar, Secretaris der Maat
schappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen , Bake te Amsterdam, en Groll Jr. 
te Londen. 

— Op de prijsvraag, door het bestuur 
der Louisa-stichting uitgeschreven, zijn 
143 antwoorden ingekomen. 

De Jury bestaat uit de heeren Eberson, 
architect van Z. M. den Koning, te Arn
hem; generaat-majoor Kromhout, inspec
teur van de genie te 's-Hage, cn J. C van 
Wijk, architect ie Rotterdam. 

AMSTERDAM . Aan den beeldhouwer Bart 
van Hove, alhier, is van wege Z. M . den 
Koning de vereerende opdracht gedaan 
een marmeren beeld te vervaardigen van 
onze kroonprinses Wilhelmina. 

— Dc Commissie van Bijstand in het 
beheer van Publieke Werken en die voor 
de Handelsinrichtingen hebben besloten 
den Gemeenteraad te adviseeren een proef 
te nemen met het aanleggen van een hou
ten golfbreker aan de Handelskade. 

— In de afgeloopen week werd de alge
meene vergadering gehouden van aandeel
houders in de Amsterdamsche Omnibus
maatschappij. Uit het verslag bleek 0. a. 
het volgende: 

Het vervoer in het jaar 1886 bedroeg, met 
inbegrip van de ingenomen overstapkaar-
tjes, in 1,343,252 ritten 14,112,830 passa
giers, tegen 14,192,182 in het vorige jaar. 
De totale opbrengst van het vervoer was 
ƒ M57.437-62 ' IJ-

Het dividend over 1S86 bedraagt 10 
pet. Aan de gemeente Amsterdam wordt 
voor haar aandeel in de opbrengst van het 
vervoer uitgekeerd ƒ69,446.26, terwijl voor 
het onderhoud der bestrating tusschen 
de rails aan de gemeente voldaan werd 
/16,695.90-

Er waren gemiddeld aanwezig 579 paar
den, welke aan voeding en ligging gekost 
hebben ƒ0 .84 per paard en per dag. 

Het verbruikte per dag en per paard 
bestond in 4 '/j K G . haver, 3'/, K G . mats, 
6 K . G . hooi, 2 K G . stroo en 2" K G . turf-
strooisel. 

De aankoopprijs der paarden bedroeg 
in 1886 gemiddeld per paard / 4 4 y . 17. 

In het geheel werden 93 nieuwe paar
den aangekocht. 

Het vaste personeel bestond op 31 Decem
ber 1886 uit 587 personen. 

— De onteigening, ten name van den 
Staat, van de eigendommen in de gemeente 

Velzen, noodig i°. voor den bouw van eene 
schutsluis ten noordoosten van de Noord
zeesluizen te IJmuiden, met verbindings
kanalen, oost- en westwaarts met het 
Noordzeekanaal en met het buitenkanaal, 
en 2°. voor den aanleg van eene haven 
bezuiden het buitenkanaal en daarmee 
gemeen liggendj, is van algemeen nut 
verklaard. 

De nieuwe schutsluis, verdeeld in twee 
schutkolken van 70 en van 125 M. schut 
lengte, zal in 't geheel eene schutlengte 
van 205 M. bieden, eene breedte van 25 
M. hebben en 8.50 M. diep zijn. De 
visschershaven, ontworpen bezuiden de 
bestaande binnenhaven tusschen het dorp 
en den oostelijksten lichttoren, zal 510 M . 
lang en 50 a 120 M. breed wezen. 

Met zeer groote meerderheid heeft de 
Kamer zich vóór dit ontwerp verklaard. 
De bezwaren, door voorstanders van een 
open scheepvaartkanaal er tegen inge
bracht, vonden bijna geen weerklank. A l 
leen de heer A. van Dedcm trok in twijfel, 
of de afmetingen der nieuwe schutsluis op 
den duur voldoende zullen blijken. 

— De zevende Algemeene Vergadering 
der Nederlandsche Vereeniging voor Tee
kenonderwijs zal op Dinsdag 12 Apr i l 
1887, des voormiddags te 10 uren, gehou
den worden in het Gebouw der Maatschappij 
voor den Werkenden Stand. 

De agenda voor deze Vergadering luidt: 
1. Opening. 
2. Ingekomen stukken. 
3. Uitbrengen van het jaarverslag. 
4. Nazien der rekening en verantwoor

ding van den Penningmeester. 
5. Verkiezing van 2 Hestuursleden, we

gens het periodieke aftreden van de heeren 
J. D. Belmer en J. D. Huibers. 

6. Behandeling van de voorstellen tot 
wijziging van enkele artikelen van het 
Huishoudelijk Reglement, ingezonden door 
de leden: F. J. Schikkinger, G. W. Skene, 
C H. Helweg, J. C van Rossum en A. C 
Cramer Czn. 

GRONINGEN . De Raad heeft besloten 
het herstellen van den Martinitoren te 
doen plaatshebben, zoodra de Tweede Ka
mer zal hebben goedgekeurd het voor 
stel, dat de Minister van Binnenlandsche 
Zaken voornemens is te doen, om 1 4 van 
de kosten te doen betalen uit 's Rijks kas, 
mits / 25,000 niet te bovengaande. Deze 
uitgaaf zal over 5 jaren verdeeld worden. 

'S-HERTOGENBOSCH. De Gemeenteraad 
heeft besloten, den prijs van het gas voor 
den termijn van 1 Juli 1887 — 1 Juli 1888 
voor de gemeente en voor particulieren 
gelijk te doen zijn, en wel 6 of hoogstens 
7 cent per M ' . 

BREDA . De Gemeenteraad heeft met 
algemeene stemmen de ontwerp overeen
komst goedgekeurd met den ingenieur J. 
Schotel te Rotterdam, tot het maken 
eener drinkwaterleiding (hoogdruk). Bin
nen 3 maanden zal de heer Schotel het 

plan dezer inrichting bij B. en W. moeten 
indienen. 

B E N O E M I N G E N 
Door Z. M . zijn met ingang van 1 Apr i l 

a. s. bevorderd: tot ingenieur van den Rijks
waterstaat der ie kl . G. A. Escher, thans 
ingenieur 2e klasse; tot ingenieur van, den 
Rijks-waterstaat der 2e klasse R. J. Cas-
tendijk, thans ingenieur 3e klasse, en tot 
ingenieur van 's Rijks-waterstaat der 3e 
klasse P. C. van Kerckhott', thans adspirant 
ingenieur. 

— De Gemeenteraad te Rotterdam be
noemde tot hoofdinspecteur over het bou
wen voor de vereenigde gemeente, den 
heer A. T. van den Boom en tot inspec
teurs de heeren A. Korndorffer, J. Hemmes 
en L. A . van Griethuizen. 

De tractementen werden vastgesteld 
respectievelijk op / 2 7 0 0 , ƒ2000, ƒ 1600 
en ƒ 1500. 

— Tothoofdopzichter bij de gemeentewer
ken te Maastricht is benoemd de heer Meijs, 
aldaar. 

— Met ingang van 15 Maart j.1. is de heer 
J. E . Houben, opzichter bij den Provinci
alen Waterstaat te Maastricht, benoemd 
tot opzichter over de gevangenissen en 
rechtsgebouwen aldaar. 

— Met ingang van 1 Apr i l a. s. is tot d i 
recteur der gemeente-gasfabriek te Lochem 
benoemd de heer W. H. Marren, assistent 
aan de gasfabriek te Gouda. 

— Tot directeur der Stoomtrammaat
schappij Breskens—Maldcgem is benoemd 
de heer G. Heuff, civiel ingenieur tc Win
terswijk. 

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

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 28 Maart 
1887, des middags te \2 uur, op het Raad
huis , in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van eene Openbare 
Lagere School der late klasse, 
voor 600 kinderen (jongens en 
meisjes), op een terrein beoosten 
de Veemarkt. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zyn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkern', 
tegen betaling van fi.— (met drie teeke
ningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architcct, Raadhuis, Kamer 
N°. 101, des ochtends van 10—12 uur, ge
durende de week welke der besteding vooraf 
gaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, lü Maart 1887. 
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Gemeen tewerken A r n h e m . 
GEVRAAGD: een H o o f d o p z i c h t e r , 

traktement aanvankelijk /1500, en een In
specteur der B o u w p o l i t i e , traktement 
aanvankelijk / 1 0 0 0 . 

Adressen op zegel in te zenden vóór 1 
April 18S7 aan den Burgemeester. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Directeur der Gemeentewerken. 

Aanbesteding. 
BUliüEMEEsTEK WETHOUDERS 

van 'S-HERTOGBA)'BOSCH zullen op Don
derdag 31 Maart 1887. voormiddag 10 ure, 
ten Raadhuize aldaar bjj enkele inschrijving 
aanbesteden: 

1". He t leveren van 76.000 s tuks 
Q-rès-kerjen voor trottoirs. 

2°. He t leveren van +• 1 400 me
ter ' behakte hardsteenen trot
toirbanden. 

De bestekken liggen ter inzage op het 
Raadhuis te 's-llertogenbosch en zjjn ver
krijgbaar by den Gemeente-Architect J. M . 
NA BBE aldaar, ieder tegen betaling van/D.26. 

De inschrijvingsbil.jetten moeten op den 
dag van aanbesteding, uiterljjk ten 10 ure 
voormiddag, vrachtvrjj aan het Raadhuis be
zorgd zjjn. 

Inlichtingen zijn te bekomen bjj den Ge
meente-A rcfiitect voornoemd. 

's-Hertogenbosch Ui Maart 1887. 
Burgemeester en Wethouders voornoem//, 

V. D. DOES DE WILLEBOIS 
Bnrqemeester. 

J . N . G. SASSEN, 
Secretaris. 

PHOTOLITIIOGRAPKIE, PIIOTOZIXCOGRAPÜIÈ 

en Stéréotype-lnrirhling 

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

op zy'ne inrichting voor Pli.t.lltli.a-raiihie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' h . l . i l n r . -
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
ïjjne Mrrt'.ope-InriiliiiiiK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfrui co aanvragegrutistoegezonden. 

Q-. J - T H C M E . 

Nageperste 

BECKER & BIMHM.II. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

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

en andere 

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

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

GeëmaiMeerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

NEIICHiTEL ASPHALTE COMPANY LTD. LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

FABRIEK 
TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

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

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gevel- , Sier-en Proiielsteenen pjj LIHT & C° 
FR. VAN DE LOO ShBemmel bij Nijmegen, 

Gouden Medaille Antwerpen 1885. 
Eere-Diploma Groningen 1886. 

V e e l v e r m i n d e r d e p r i j z e n . 

B e k r o o n d : 

D u s s e l d o r i i 1880. 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOH ANN O!; O RICO Frankfort a/M. 

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 w e r i n g 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 Heer 
H. G . KNOOPS C.OZN . , Beekstraat P . 62, 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 Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilveren cn Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m IN". S 3 0 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Ooulseedijk 2 I N . Holler dam 
VLOER-en WANDTEGELS, 

TROTTOIR-, M I R T - E \ IJZERSTEEMGELS. 
Oroote voorraden. 

B e k r o o n d : 

Frankfort a/M. 1881. 
Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

M a r m e r m o z a ï e k en Terrazzo-vloeren, G l a s m o z a ï e k , 
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 I S 8 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
P E E D . E N Q E R S , Amsterdam, 

H e e r e n g r a c h i , bij « i e ( « m i e * » [ > i e K e l » t r n n t 1 1 . 335. 

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

STOOMKETELS ES WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E R E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
Gedrukt bjj 6. W . va der Wiel A O . , t e Arnhem. 
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Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENOT TGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiën: 

Bureau van De Opmerker, Oriekoningcnstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N SPRINGER. 
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(A.etA.) D E CONSTRUCTIE 
V A N P L A N T E N K A S S E N 

door F. J. B R E M M E R H Z . 
(Vervolg en slot van pag. 92.) 

Tot de plantenkassen, voor eene bepaalde kweekerij 
bestemd, behoort in de eerste plaats de koude kas of 
frigidarium. Daarin worden de planten bewaard en 
gekweekt, die in ons klimaat in den zomer in de 
buitenlucht kunnen blijven, maar 's winters tegen vorst 
beschermd moeten worden. Licht en ventilatie zijn 
hier voornamelijk- hoofdzaken. Tot deze categorie be-
hooren de abrikozen-, perziken- en druivenkassen. Zij 
moeten liggen op het zuidoosten, zuiden of zuidwesten; 
eene meer oostelijke ligging heeft het nadeel, dat de 
zon de kas te vroeg verlaat en de afkoeling bij zons
ondergang te sterk is; ligt de kas meer westwaarts, 
dan wordt de nachtkoelte door uitstraling der opgeno
men warmte verzacht. De plant wordt geleid langs 
latwerk, dat tegen stroomatten, schotwerk of een mas
sieven muur aangebracht is. Met het oog op soliditeit 
is deze laatste constructie verreweg te verkiezen. De 
hoogte van den muur bedraagt gewoonlijk 2.80 M. tot 
3.15 M . , de lengte is onbepaald en regelt zich naar 

de behoefte. Voor de stabiliteit versterkt men het 
muurwerk hier en daar met contreforten; de afdekking 
geschiedt met pannen of tegels. Op eene hoogte van 
0.80 a 1.00 M. uit den voet staat een steenen voeting, 
ongeveer 16 c.M. uit den grond , waarop de broeiramen 
rusten, die met den muur de kas vormen. De 
sparren of roeden, waarop de broeiramen dragen, 
hebben een helling van 65" tot 70' en staan een raam-
breedte (ongeveer 0.94 a 1.25 M.) uit elkaar. Voor 
de ventilatie zijn sommige ramen draaiend gemaakt of, 
wat in Engeland veel gedaan wordt, zij hebben in 
plaats van glas, gevlochten ijzerdraad met zulke fijne 
mazen, dat de plant toch beschermd wordt tegen het 
binnendringen van vogels en insecten. Het is voor de 
duurzaamheid raadzaam den muur te berapen niet kalk-
mortel en daarna tc bestrijken met zwarte verf. 

Heeft men geen last van grondwater, dan verdient 
het aanbeveling den bodem der kas dieper te leggen , 
maar niet meer dan 0.60 M . , daar men anders bij 
vochtig weder allicht last heeft van modder en vuil in 
de kas, twee zeer gevreesde vijanden voor de planten. 
Bij toepassing van het lessenaardak bij deze kassen 
kan men het lichtoppervlak naar alle windstreken richten, 
behalve naar het noorden; bij een zadeldak is het beter 
de hoofdas van het noorden naar het zuiden te leggen. 

I De temperatuur moet zijn van 2" tot 4"; daarom is bij 
j vorst eenvoudige afdekking met rietmatten voldoende, 
, terwijl in het voorjaar op uitgebreide wijze gezorgd 
I moet worden voor het toetreden van frissche lucht door 

het afnemen der broeiramen. Voor de gemakkelijke 
behandeling is de vroeger reeds vermelde houtconstructie 
voor de ramen te verkiezen. A l het hier vermelde 
heeft betrekking op de kweekkassen. Tot de frigidaria 
behooren echter ook de bewaarplaatsen voor overwin
terende planten. Deze moeten, wat orienteering, dak
helling enz. betreft, mede voldoen aan de voorwaarden, 
hierboven genoemd; de hoogte richt zich echter naar 
de op te nemen planten en kan tot 6.5 M. bedragen; 
de afdekking geschiedt met een lessenaardak of met 
een half zadeldak; de laatste vorm is wel het verkieselijkst. 

In de eerste plaats behoort daartoe de oranjerie, 
geschikt voor het overwinteren van oranjeboomen, 
verder alle planten uit Nieuw-Holland, Nieuw-Zeeland, 
Chili en de Kaap en meest alle coniferen, voorzoo" 
ze uit heete luchtstreken afstammen. 
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Daar deze planten zich gedurende hare overwintering 
in een tijdperk van rust bevinden, hebben ze niet zoo 
veel licht noodig als de andere en daarom bestaat de 
kas gewoonlijk uit een massief gebouw, ongeveer 
10 M. diep, dat aan eene zijde groote en hooge 
vensters heeft, met zoo mogelijk lage borstwering. 
De hoogte richt zich naar de hoogte der planten; 
6 tot 8 M . is meestal voldoende. Voor het in- en 
uitbrengen, dat gewoonlijk per wagen geschiedt, moet 
op de afmeting der deuren behoorlijk gelet worden; de 
minste afmetingen zijn 2.50 M. lengte bij 5 M. hoogte. 

De tobben, waarin de planten staan, worden in rijen 
op zoodanigen afstand geplaatst, dat de kronen elkaar 
niet aanraken, terwijl men voorts een behoorlijke mid
dengang en zijgang openlaat; de ruimten tusschen de 
tobben vult men op met kleinere planten. Verwarming 
van de inwendige ruimte geschiedt slechts bij vrie
zend weer. 

Voor het kweeken en bewaren van tropische en 
half tropische planten dienen de warme kassen , waarbij 
een gemiddelde temperatuur van 9 tot 20" R. verlangd 
wordt. De beste constructie daarvoor is een samenstel 
van ijzer met dubbele beglazing. Eene levensvoor
waarde voor deze planten is een vochtige atrnospheer, 
en daarom moet men bij de constructie^zorgen, dat aan 
de planten meer of minder vochtigheid toegevoegd kan 
worden. De warme kassen worden daarom in droge 
en vochtige verdeeld. De droge moeten liggen op het 
zuidoosten; bij eene geheel zuidelijke ligging heeft men 
te weinig schaduw. De muren moeten minstens 2 
steen dik en met een spouw gemetseld worden. De 
temperatuur, vlak aan den muur, mag zelfs bij de 
sterkste vorst niet minder dan 9" R. en op een afstand 
van 0.90 tot 1.25 M. niet minder dan 120 a 14" R. 
zijn; de hoogste temperatuur mag in den' zomer niet 
meer dan 28" R. bedragen. Voor het dak kan men 
een lessenaardak of een zadeldak gebruiken en de 
helling kan variëeren van 25" tot 35". 

Als voorbeeld hiervoor diene de warme kas in den 
plantentuin van het pomologisch instituut te Gcisen-
heim. Het lokaal voor het plaatsen der planten is 
daar 19 M. lang; achter den zijwand bevindt zich eene 
vestibule van 2.30 M. lengte, die ten doel heeft de 
directe toevoer der buitenlucht bij het openen van de 
deur af te sluiten en tegelijk gebruikt wordt als be
waarplaats voor gereedschappen. Aan de andere zijde 
bevindt zich het 5.10 M. lange ketelhuis met 20 M . 
hoogen schoorsteen. De planten zijn in de kas opgesteld 
in gemetselde kistingen, die verwarmd worden door 
middel van cilindervormige waterketels, door conden-
seerenden stoom verhit. De ketels hebben eene door
snede van 0.50 a 0.60 M. en zijn 0.60 M. hoog; het 
waterniveau wordt steeds op 0.50 M. gehouden. 

De vochtige kas ligt het best op het zuiden, en dan 
liefst zoodanig, dat de achterwand beschut is voor uitdro
ging , hetzij door er een gang langs te maken of, als 
daarvoor gelegenheid bestaat, den wand door een terras 
te doen begrenzen. Heeft men geen last van grond
water, dan is het wenschelijk den bodem in de kas 
I.25 a 1.50 M . dieper te leggen dan het omliggende 
terrein; de hoogte der kas regelt zich naar de daarin 
te plaatsen planten en bedraagt 2.5 a 7 M. 

Tot de warme kassen behooren speciaal die voor 
orchideeën en varens. Daar deze planten, als bewoon
sters der bosschen in de tropische luchtstreken , warmte, 
vochtigheid en schaduw noodig hebben, zoekt men dit 
te bereiken door de kas, als zij een zadeldak heeft, 
van het noorden naar het zuiden te leggen, zoodat de 
ramen naar het oosten en westen gericht zijn. De 
dakhelling bedraagt 25". De kas wordt gewoonlijk 
verdeeld in twee afdeelingen; de eene met eene hooge 

temperatuur, niet onder 140 R. , de andere met de 
gewone temperatuur der warme kas. De planten wor
den op verhoogde stellages gesteld om zooveel moge
lijk van het licht te genieten. Groote hoogte is meestal 
niet noodig, behalve voor de boschvarens; bestaat 
daarvan geene groote verzameling, dan worden ze ge
woonlijk bij de palmen geplaatst, waar haar sierlijke 
vorm zeer veel tot een aangenamen indruk bijdraagt. 

In de tweede plaats behooren tot de warme kassen 
de aquaria voor het kweeken van groote verzamelingen 
waterplanten; kleine verzamelingen worden gewoonlijk 
bewaard in bassins, in de warme kas aangebracht. 
Een aquarium verlangt zeer veel licht en eene warmte, 
die niet onder de 20" C. mag dalen. Men geeft ze 
daarvoor een zoo groot mogelijk glasoppervlak en dit 
zoo dicht mogelijk bij de oppervlakte van het water, 
opdat de planten zich flink kunnen ontwikkelen. De 
grondvorm van een aquarium is verschillend; deze kan 
langwerpig, vierkant, veelhoekig of rond zijn. In het 
eerste geval is het doelmatig de lange zijde naar het 
zuiden te leggen ; bij de overige gevallen is dit natuur
lijk onverschillig. Het aantal bassins regelt zich naar 
de grootte en deze worden door gangen omgeven of 
gescheiden. Het water moet gelijkmatig op een tem
peratuur van 20" C. gehouden worden, liefst door mid
del van verwarmingspijpen en niet door eene geregelde 
strooming van warm water, omdat bij de loozing eene 
moeilijk te vermijden afkoeling plaatsvindt. 

Van de te kweeken planten worden eenige, zooals 
de nymphea, vrij in den bodem geplant en andere 
in kuipen gezet, die tot aan den rand in het water 
staan; daarom heeft men bassins met verschillende 
diepten of, wat ook wel gebeurt, men plaatst de 
kuipjes op pijlers aan den rand van het bassin. 

Wordt in het aquarium ook de Victoria Regia ge
kweekt , dan wordt aan het gebouw een meer archi
tectonisch uiterlijk gegeven met het oog op zijn belang
rijken inhoud. De grondvorm is dan veelhoekig, met 
een bassin van 5 tot 10 M . middellijn in het midden. 
De Victoria Regia wordt geplant in het voorjaar en 
bloeit in Juli; het gebouw wordt dus alleen 's zomers 
gebruikt en eene dubbele beglazing is dan geen vereischte. 

Als voorbeeld kan dienen het in 1883 voltooide ge
bouw in den botanischen tuin te Berlijn. De platte
grond daarvan is een regelmatige tienhoek van 15.5 
M . , over de as gemeten. Het bassin is 8.5 M. inde 
middellijn, in het midden 1 M. diep, en oploopende 
naar den buitenrand tot 0.30 M. Door dezen hellen
den bodem wordt op doelmatige wijze de watermassa 
kleiner en de verwarming ervan gemakkelijker gemaakt. 
De verwarming geschiedt door eene warmwaterleiding, 
waarvan de pijpen zoowel in het midden van het bas
sin als aan den buitenrand omloopen. Aan de buiten
zijde der inwendige ruimte van het gebouw bevindt 
zich een ringvormig bassin, ter breedte van 1.5 M . , 
voor kleine tropische waterplanten. Eene meer gede
tailleerde beschrijving kan men vinden in het Central-
blatt der Bauverwaltung 1883. 

Tot de warme kassen van zeer groote afmeting be
hooren de palmenhuizen. Hier treedt niet alleen doel
matigheid op den voorgrond, maar ook de schilder
achtigheid om door middel van de groepeering een 
karakteristiek beeld te verkrijgen. Om dit doel te 
bereiken is het 't best de inwendige ruimte geheel vrij 
te houden en geen stellages in het gebouw te maken. 
De temperatuur moet niet hooger klimmen dan 170 

C.; voor palmen uit de koude luchtstreken is zelfs 7 
tot 12° C. voldoende; de verwarming geschiedt meestal 
door eene warmwaterleiding. Is het gebouw zeer hoog 
en van galerijen voorzien, dan is het ten zeerste aan 
te raden de pijpen niet alleen langs den grond, maar 

26 Maart 1887. D E O P M E R K E R . 99 

ook langs de omloopende galerij te leggen, terwijl 
voor het houden van een vochtigen nevel in de kas 
het plaatsen van een stoom-apparaat mede aanbeveling 
verdient. 

In ons klimaat geschiedt dc afdekking van het ge
bouw met een dubbele glazen kap. Met het oog op de 
sneeuw, wordt de lucht tusschen de beide glasvlakten 
verwarmd; in het palmenhuis te Charlottenburggeschiedt 
dit door een ventilator, die de verwarmde lucht er-
tusschen drijft, en te Kopenhagen door middel van 
een stoompijp. 

De ventilatie in de kas wordt het eenvoudigst ver
kregen door middel van een nok-lantaarn met verstel
bare jalousieën of, zooals te Kopenhagen geschiedt, door 
uitzuiging der lucht aan den bodem. De reden daar
van is, dat men de temperatuur boven in de kas hoo
ger wenschte dan beneden. 

De planten worden óf vrij in den bodem óf in tobben 
geplaatst; dit laatste is te verkiezen met het oog op 
gemakkelijke verplaatsing. De grootte der palmen
huizen is zeer verschillend en een tabellarisch over
zicht der meest bekende doet zien, dat de kubieke 
inhoud varieert van 3700 tot 36,600 M ' . Een van de 
oudste en totnogtoe de grootste is de conservatory van 
de hertog van Devonshire, te Chatsworth. Dit werd in 
1841 door Paxton gebouwd, de architect, die in 1851, 
het plan voor het tentoonstellingsgebouw te Londen 
ontwierp. Eerstgenoemd gebouw is 38 M. lang, 84 
M. breed en 19 M. hoog en bestaat uit een midden
deel , met ronde kap afgedekt, en twee zijgebouwen, 
mede met gebogen kappen afgesloten. Deze bijzondere 
vorm heeft voornamelijk ten doel de stralen der zon 
bij haar hoogsten stand steeds onder scherpe hoeken 
en bij haar laagsten stand bijna normaal op de glas
oppervlakte te doen vallen; in het eerste geval wordt 
daardoor het afdekken tegen al te felle zonnehitte on-
noodig, en in het laatste geval de volle werking ver
kregen. De glasruiten bij deze kap zijn 0.13 M. breed 
en 1.20 M. lang. 

De palmenhuizen te Kopenhagen en München zijn 
het middelpunt van een uitgestrekten kassen-aanleg; 
ze liggen op een verhoogd terras, aan welks voet 
kleinere kassen met lessenaardaken aansluiten. In 
München grenst aan de achterzijde der palmenkas het 
Botanisch Museum , met collegezalen en woningen voor 
dienstpersoneel. Hetzelfde type vind men in den bo
tanischen tuin te Brussel. 

Die te Kopenhagen, bestaat uit twee concentrische 
rotonden met dakhellingen van 27". Aan het dak der 
rotonden sluiten de daken der zijvleugels onder eene 
helling van 33". De achterwand belendt aan kleinere 
ruimten, dienende als tuinmanswoning, bergplaats voor 
gereedschappen , enz. Het centrale gedeelte der rotonde 
rust op 18 gegoten- ijzeren kolommen van 7.5 M. hoogte. 
De ventilatie met verwarming der binnenstroomende 
lucht is zeer zorgvuldig ingericht; de versche lucht 
wordt geleid in kanalen, die verwarmd worden door 
het rookkanaal der stookinrichting, en vervolgens in 
het midden der rotonde aan den bodem opgezogen 
en afgevoerd. Die opzuiging geschiedt door middel 
van een aspirator. 

De palmenkassen te Frankfurt a/M. en te Charlot
tenburg , bij Berlijn, staan in verbinding met groote \ 
feest- en concertzalen; het zwaartepunt ligt hier in de 
schilderachtige groepeering der planten. De kas staat 
normaal op de hoofdas van de groote zaal; in den 
langen wand is een 7.5 M. breede en 14 M. hooge 
opening gemaakt, die met spiegelruiten, in licht ijzer 
gevat, gesloten is, zoodat men van uit de zaal een 
schoon gezicht over de planten heeft. 

De verwarming geschiedt door warm water; de pij

pen van 0.07 M. doorsnede liggen aan de buitenwan
den in een open kanaal, en in het midden in een met 
ijzeren platen bedekt kanaal, terwijl bovendien pijpen 
langs de bovengalerij loopen. 

Met de palmenhuizen is de laatste afdeeling behan
deld van de kassen, die meer speciaal dienen voor 
het bewaren van planten. Tot de tweede categorie, 
die nu aan de beurt is, behooren dc kassen , bestemd 
voor het kweeken en voorttelen van de kleine plantjes, 
dat eigenlijk het groote arbeidsveld van den tuinier 
is. Hoofdvoorwaarden daarvoor zijn: gedempt zonlicht, 
afgesloten lucht en gelijkmatige vochtige warmte. De 
kas wordt dus geplaatst met de lange as van het noor
den naar het zuiden, zonder staand licht, en voorzien 
van een zadeldak met een hellingshoek van 25" tot 35". 
Laat het terrein dit toe , dan moet de bodem diep in 
den grond gelegd cn de hoogte der kas zoo klein 
mogelijk genomen worden. Gewoonlijk maakt men 
twee kistingen en een middengang of, wat beter is, 
drie kistingen , waarvan een in het midden; deze, die 
niet verwarmd wordt, zooals de beide andere, dient 
om de plantjes, die reeds wortel geschoten hebben, 
vóór het inplanten op te nemen en aan eene lagere 
temperatuur te gewennen. Tot dit doel bouwt men 
ook wel afzonderlijke acclimatisatie-kassen, waarin de 
planten uit de kweekkassen overgebracht worden. Ken 
interessant voorbeeld daarvan vindt men in de broeie-
rijen der stad Parijs te La Muette. De kassen liggen 
daar in evenwijdige rijen, ter weerszijden van een uit 
glas en ijzer samengestelde gang; aan de eene zijde 
bevinden zich dc kweekkassen en aan de andere de 
acclimatisatie- kassen. 

Hetgeen hierboven is medegedeeld omtrent het kwee
ken heeft alleen betrekking op het kunstmatig voort
telen. Kweekkassen voor het doen bloeien en vrucht-
dragen volgens den natuurlijken loop, verlangen eene 
andere inrichting. De ligging daarvan moet steeds 
naar het zuiden of zuidoosten zijn, en behoorlijk tegen 
het noorden, noordoosten en noordwesten beschut 
worden, terwijl bij den laagsten stand der zon , de stra
len toch ongehinderd moeten binnentreden. Liggende 
ramen zijn daarvoor noodzakelijk en alleen voor het 
kweeken van pruimen, kersen en vijgen gebruikt men 
staande vensters , die op eene lagen sokkelmuur ge
steld worden. 

Het muurwerk kan massief of vakwerk zijn; dit 
laatste heeft het voordeel, dat de kas van buiten met 
broeimest verwarmd kan worden. De dakhelling hangt 
af van het tijdperk voor het rijpen der vruchten; hoe 
vroeger dit laatste plaatsheeft, des te steiler moet 
het dak zijn. De hellingshoeken variëeren dan ook van 
20" tot 60". 

Eene enkele glasbedekking is voldoende, en moet 
samengesteld zijn uit zoo groot mogelijke ruiten van 
wit glas. Gebruikt men dubbele ramen, dan moeten 
de bovenste gemakkelijk weg te nemen zijn voor het 
geval de planten veel licht noodig hebben , n. 1. bij het 
bloeien en vruchtvormen; ook de enkele glasramen 
moeten beweegbaar zijn, opdat zij tijdelijk verwijderd 
kunnen worden. Wanneer men een hoogen warmte
graad met vochtige lucht verlangt, zooals bij ananas-
en druivenkassen, moet de bodem verdiept maar toch 
boven den hoogsten waterstand liggen, zoodat de 
wortels der boomen nooit door het water aangeraakt 
kunnen worden. Daarom wordt de sokkelmuur ook 
wel op bogen gemetseld. Als warmtebron wordt eene 
warmwaterleiding of broeimest gebruikt; deze laatste 
kan uit bladmest of dierlijke mest bestaan. Wanneer 
de warmte voor het voorttelen der plant effect wil 
uitoefenen, moet de kas niet langer zijn dan voor 
de gewassen bepaald noodig is. Elke overbodige 
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ruimte verhoogt de kosten van bouw en aanleg, zon
der het voorttelen der planten te bevorderen. 

Toetreding van versche lucht is noodzakelijk tijdens 
den bloeitijd ; de ramen moeten dus gedeeltelijk ge
opend kunnen worden, hetgeen geschieden kan door 
aan den nok draaibare ruiten aan te brengen of het 
raam schuifbaar te maken. In den laatsten tijd ge
bruikt men ook draairamen, beweegbaar door wind
werken , aan den staanden wand der kas aangebracht; 
de behandeling wordt daardoor veel eenvoudiger. 

Als voorbeelden van vruchtenkassen kunnen de vol
gende dienen. 

Vooreerst de ananas-kas. Deze bestaat uit twee af-
declingen, waarvan de eene voor de groote en sterke, 
de andere voor de kleinere bestemd is. Heeft men 
geen last van grondwater, dan is het aan te bevelen 
den bodem der kas 1.25 M. beneden het omliggende 
terrein aan te leggen. Daar de planten zoo dicht 
mogelijk bij de lichtbron moeten staan , mag de hoogte 
der kas niet meer bedragen dan voor het practisch 
gebruik bepaald noodig is; de dakvlakken moeten on
der eene flauwe helling gelegd worden en naar het 
zuiden gericht zijn. 

De planten staan in gemetselde kistingen, waarvan 
de achterwand 1.40 M . de voorwand 0.94 M. boven 
den vloer staat; daartusschen loopt de warmteleiding, 
die voor iedere afdeeling verschillend is, omdat de 
temperatuur zich moet wijzigen naar de kracht der 
plant. 

Als voorbeeld voor het kweeken met mest, kan een 
perzikenkas dienen. De loopruimte wordt daar ± 0.90 
M . verdiept om voldoende hoogte te hebben onder de 
flauwe dakhelling der kas; de voormuur is hoog 0.60 
M . en de achtermuur 2.5 M . ; de diepte van de kas 
bedraagt 2.40 M. De achtermuur bestaat uit gemet
selde pijlers, door bogen onderling verbonden; de ruimte 
daartusschen is gesloten door een halve-steensmuur, 
op verschillende plaatsen doorbroken. Daarachter wordt 
de mest, gewoonlijk paardemest, geworpen en door 
het broeien daarvan wordt de kas verwarmd. 

Abrikozen- en kersenkassen zijn ongeveer op de
zelfde wijze ingericht; de dakhelling is echter veel 
steiler en bij de abrikozenkas wordt ook wel van een 
half zadeldak gebruikgemaakt. Bij druivenkassen valt 
op te merken, dat de plant hier niet in dc kas zelve 
maar daarbuiten in den vrijen grond geplaatst wordt. 
De sokkelmuur wordt daarom gemetseld op spaarbo-
gen, die de openingen vormen, waaronder de wortels 
in de kas komen, terwijl de plant verder geleid wordt 
langs latwerk, dat ± 0.30 M. van de ramen af in het 
bovengedeelte der kas is vastgemaakt. De dakhelling 
regelt zich naar het tijdperk , waarin de planten ge
kweekt worden cn rijp moeten zijn; verlangt men dit 
laatste in November en December, dan moet de helling 
sterker zijn dan voor de volgende maanden. Voor de 
champignon-kas heeft men noodig eene bijna donkere 
ruimte, voorzien van eene vochtige , matige warmte; de 
champignons worden hierin op stellages geplaatst. In 
den regel plaatst men de champignon-kas aan den 
noordkant van eene andere kweekkas, en laat de 
warmte van de laatste door de eerste stroomen; men 
heeft dan meteen het voordeel geene afzonderlijke warm
teleiding noodig te hebben. 

(A.etA.) G E E N A M B A C H T S S C H O L E N M E E R ! 
De heer L . M . Moolenaar, adjunct-directeur der ge

meentewerken te Groningen, heeft dezer dagen een 
door hem in de Vereeniging tot Bevordering der Bouw
kunst te Groningen gehouden lezing, getiteld: Geen 
ambachtsscholen maar ambacht-werkplaatscn, in het licht 
gezonden. 

In deze brochure, die een twintigtal bladzijden telt, 
somt de schrijver nog eens de grieven op, die er tegen 
het onderwijs, aan de ambachtsscholen gegeven, be
staan , ja, hij gaat zelfs zoo ver, met alle pogingen, 
die men zou willen aanwenden om ze te verbeteren, 
voor doelloos te verklaren, zoodat er, volgens den 
schrijver, niets anders overblijft dan deze nuttelooze 
scholen maar op te heffen. 

Ter vervanging der ambachtsscholen beveelt de schrij
ver ambacht-werkplaatsen , zooals hij ze noemt, aan. 

Dergelijke werkplaatsen zouden moeten worden ge
sticht door „patroons in verschillende vakken, aanne
mers en architecten , die elkander wederkeerig respec
teeren" , en zouden moeten dienen „tot bevordering en 
ontwikkeling der verschillende ambachten". 

Eigenaardig is het, dat de schrijver onder deze am
bachten in de eerste plaats „het aannemen" opnoemt. 
Hij wil namelijk (misschien, doch dit blijkt niet dui
delijk , wenscht hij dit vak ook te doen onderwijzen), 
dat de „ambacht-werkplaats" zal zijn een centrale ver
eeniging van aannemers, die controle uitoefent op de 
uitvoering van door de leden aangenomen werk. De 
leden der „werkplaats" toch zijn niet alleen leerlingen, 
doch ook candidaten en meesters. 

Eerst na afgelegde proeven van bekwaamheid kan 
men tot een hoogeren graad benoemd worden, zoodat 
het systeem van den schrijver zeer veel overeenkomst 
heeft met de inrichting der vroegere gilden. 

Ook van andere zijde is er reeds op gewezen, dat 
de wederinvoering der gilden het eenige zou zijn om 
den staat van verval, waarin het ambacht thans heet 
te verkeeren, te doen eindigen. Wij gelooven echter, 
dat men zich wel tweemaal mag bedenken, eer men 
dus den weg der protectie weder gaat betreden; het 
is toch genoeg bekend tot welke grove misbruiken 
het gildewezen aanleiding gaf. 

Is werkelijk het ambacht zoo diep gezonken als men 
thans dikwijls beweert en zooals ook de schrijver der 
brochure ons verzekert ? De speculatiebouw heeft on
tegenzeglijk een verkeerden invloed gehad en is oor
zaak geweest, dat tal van werklieden emplooi vonden, 
die hun vak niet verstonden. Tegenwoordig , in den 
slappen tijd, zijn het echter juist die werklieden, welke 
afgedankt zijn en die de gelederen der werkloozen 
stijven. Wie tegenwoordig nog aan het werk zijn, 
kan men meerendeels als werklieden beschouwen, die 
hun vak behoorlijk verstaan en die een degelijk stuk 
werk kunnen afleveren, 't Is waar, artistieken zin vindt 
men ook zelfs bij hen niet, doch is deze voor een 
gewoon ambachtsman, die zich nimmer met ontwerpen 
bezig behoeft te houden, vereischte ? 

Wij zijn het eens, dat een ambacht niet op een am
bachtsschool kan geleerd worden, doch verwachten nog 
minder heil van een ambacht-werkplaats, die slechts 
een verkapte gildekamer zou zijn. Slechts indien de 
patroons de ongeschikte werklieden onherroepelijk uit 
hun werkplaats sluiten, zal het getal van hen, die zich 
voor ambachtsman uitgeven zonder hun ambacht te 
verstaan, afnemen. 

Wat onze tegenwoordige, veeltijds ten onrechte ge
smade , werklieden kunnen doen, kan menig monu
mentaal gebouw, in den laatsten tijd gesticht, bewijzen. 
Wij waren nog onlangs in de gelegenheid om de keu
rige afwerking van de nieuwe R.-K. kerk te Amster
dam , door den aannemer Hendriks te Os gebouwd, 
te prijzen, en zouden dit voorbeeld met velen kunnen 
vermeerderen. 

Het is thans mode, te schimpen op de onbekwaam
heid onzer werklieden, doch maar al te vaak hebben 
zij, die het ijverigst hieraan mededoen, geen het minste 
verstand van welk ambacht ook. Gaarne willen wij 

aannemen, dat de heer Moolenaar niet tot deze laatste 
categorie behoort. 

De schrijver van „Geen ambachtsscholen" verdient 
ondertusschen lof voor zijn pogen, om iets beters in 
plaats van de ambachtsscholen te bedenken A l kun
nen wij niet met zijn zienswijze medegaan, hij heeft 
toch materiaal voor de ambachtsonderwijsquaestie, die 
thans zooveel hoofden en harten beroert, bijgebracht. 

jammer is het, dat de brochure door zooveel zon
den tegen de taal ontsierd wordt. De corrector moet 
eens onderhanden genomen worden. 

D E NIEUWE H A V E N W E R K E N V A N 
A N T W E R P E N . 

In De Opmerker van 12 April 18S3 werden reeds 
eenige mededeelingen gedaan betreffende den bouw 
van de groote Scheldekade, die zulk een voornaam deel 
der nieuwe Antwerpsche havenwerken uitmaakt. Als 
aanvulling mogen nog de volgende bijzonderheden 
omtrent deze voorname havenplaats dienen. 

Aan het zuidelijk uiteinde der kade bevinden zich 
drie met elkander verbonden dokken voor de kleine 
scheepvaart. Deze dokken hebben vrij aanzienlijke af
metingen. Het noordelijkste is 225 M . lang en 50 M. 
breed, het middelste 266 M. lang en 65 M. breed en 
het zuidelijkste is 246 M. lang en 50 M. breed. 
De doorvaarten tusschen de dokken zijn 10 M. breed 
en 20 M. lang; zij worden door draaibruggen over
spannen. 

Het middelste dok, waaruit de beide andere toe
gankelijk zijn, staat met de Schelde in verbinding door 
een sluis van 75 M. lang en 25 M. breed. Ter weder
zijde bevinden zich twee stel sluisdeuren. Over de 
sluishoofden liggen twee spoorwegbruggen, die beweeg
baar zijn. 

De slagdrempels der deuren liggen op 2 M. beneden 
laagwater. Dc bouw dezer sluis was niet gemakkelijk , 
daar zij voor het grootste gedeelte in de voormalige 
bedding der rivier gefundeerd moest worden. Daar 
het leggen van een dam onmogelijk was, deels wegens 
de groote waterdiepte, deels wegens den sterken stroom, 
moest men naar andere middelen omzien. Men be
sloot, het geheele buitenste sluishoofd op een groote 
caisson van 40 M. lang, 23 M. breed en 13 M.hoog 
uit te voeren. Deze caisson was door dwarswanden in 
5 deelen gedeeld; elk dezer deelen bevatte een werk
kamer van 8 M. breed, 23 M. lang en 2 M. hoog. 
Ieder dezer werkkamers had een afzonderlijke toegang 
voor het werkvolk, een luchtsluis en twee buizen, 
waardoor het noodige beton werd aangevoerd. 

Voor men den caisson deed zinken, werd eerst zooveel 
grond weggebaggerd, dat een horizontaal vlak ontstond, 
waarop de bodem kon rusten. Door belasting met 
bouwmateriaal en het inlaten van water liet men den 
caisson daarna zinken. De uitvoering der sluisfundeering 
geschiedde toen op dezelfde wijze als bij den grooten 
kademuur. Toen het sluishoofd gereed was, werd het 
met dammen met den vasten wal verbonden en toen met 
den schutkolk een aanvang gemaakt. De fundeering van 
dezen kolk bestaat uit een doorloopenden betonvloer van 
I M. dikte. 

Het binnenste sluishoofd, dat op het vaste land kwam 
te liggen, leverde bij de fundeering geen moeilijkheden 
op; het fundament wordt hier gevormd door een laag 
beton van 2.50 M. dik. Alle sluismuren bestaan uit 
baksteen, met gehouwen steen bekleed. 

De drie dokken hebben een diepte van 2 M. bene
den laagwater. Zij zijn omgeven door kademuren, die 
op een betonlaag van 5 M. breed en 1 M . hoog ge
fundeerd zijn. Zij zijn aan den voet 4 M. dik, aan 
den bovenkant 2.5 M . , en hebben een hoogte van 

8.35 M. Zij bestaan uit baksteen, hebben van voren 
een helling van 1 : 10 en zijn tot op 4 M. beneden 
den bovenkant met gehouwen steen bekleed. 

Behalve deze dokken zijn ook de los- en laadinrich-
tingen der havenwerken interessant. 

De goederenloodsen hebben een breedte van 50 M . 
en zijn op 7 M. afstand van den buitenkant van den 
kademuur geplaatst. Hare lengte varieert van 48 tot 120 
M. Zij zijn geheel open, opdat de goederen gemak
kelijk door voertuigen bereikt zouden kunnen worden. 
Het is echter niet te ontkennen, dat de veiligheid der 
goederen in deze geheel open loodsen wel wat te wen
schen overlaat. 

De spanten der loodsen hebben 12 M. spanning, 
en zijn evenwijdig aan den kademuur geplaatst. Zij 
rusten op stijlen, die uit twee U-ijzers van 259 m.M. 
breedte en twee stukken plaatijzer, die van onderen 
400 m.M., van boven 250 m . M . breed zijn, werden 
samengeklonken. Zij zijn van onderen van schamp-
palen voorzien. De spanten, volgens het bekende Po-
lonceau-systeem uitgevoerd, hebben een afstand van 
3.50 M. hart op hart; zij zijn uit hoekijzer geconstrueerd. 
De bedekking der loodsen bestaat uit gegolfd, gegalva
niseerd plaatijzer. De kosten dezer loodsen kwamen 
op 25 francs per M 1 . Een deel van de dakbedekking 
dezer loodsen is vlak en bestaat uit asphalt op gegolfd 
plaatijzer. Dit gedeelte, van 300 M. lengte en 10 M . 
breedte, is als terras ingericht, vanwaar men een schoon 
vergezicht geniet. Twee trappen geven tot dit terras 
toegang. 

Vier spoorweglijnen komen te Antwerpen samen, 
een uit Nederland, de Grand Central Beige, een uit 
Oost-België, de Chemin de /er de l'Etat, een uit het 
westen van Vlaanderen, de Chemin de fcr du Pays 
de Wacs, en een uit het zuiden, de Chemin de fer 
d'Anvers a Boom. Het goederenstation ligt ten zuiden 
van het bassin de la Campine, en is in onmiddellijke 
verbinding met de beide eerstgenoemde lijnen. Zes 
paar spoorrails vormen de verbinding der kade met 
dit station. Vier paar dezer rails liggen aan de bin
nenzijde der goederenloodsen. Een paar ligt in de 
loodsen zelf en één paar langs de buitenzijde van den 
kademuur. De twee binnenste paren rails vormen den 
doorgaanden spoorweg; de twee paren rails daarnaast 
dienen als rangeersporen, de beide overigen voor het 
laden en lossen in of uit de loodsen of schepen. Door 
rechthoekige verbindingssporen en draaischijven zijn al 
deze rails met elkander verbonden. 

De loodsen en sporen zijn aan de stadszijde door 
een ijzeren hek op granieten voet afgesloten, waarin 
zich draaibare gedeelten bevinden. 

Daar de waterstand aan de kade zeer verschillend 
is, heeft men drijvende landingsplaatsen, in inham
men van de kade geplaatst, om de groote schepen 
niet te hinderen. 

Zeer uitgebreid is de aanleg der hydraulische lei
dingen , die dienen om kranen , kaapstanders, enz. der 
bassins in beweging te brengen. Een machinegebouw, 
met een stoomwerktuig van 150 paardekracht en twee 
accumulatoren van 0.50 M. middellijn en 8 M. lengte, 
geeft een drukking van 50 atmospheeren in alle pun
ten van de leiding. 

Het buizennet heeft 5000 M. lengte. Op afstanden 
van 50 M. zijn hydranten aangebracht, die bij brand, 
wanneer de accumulatoren buiten werking gesteld wor
den , krachtige waterstralen tot blussching geven kunnen. 
Deze geheele hydraulische inrichting is geleverd door 
de firma Armstrong te Newcastle, die ook te Amsterdam 
daarmede belast werd. 

Zoowel draaibruggen als sluisdeuren worden door 
* middel der hydraulische toestellen geopend en geslo-
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ten. Overigens vindt men nog hydraulische kranen 
en hydraulische kaapstanders. 

De hydraulische kranen langs de Scheldekade zijn 
als loopkranen ingericht. Daartoe is aan de waterzijde 
een doorloopcnde buis der hydraulische leiding aan
gebracht , waarop de kranen door telescoopvormige bui
zen verbonden kunnen worden. Het gewicht dezer 
kranen bedraagt 17,500 K . G . , waarvan 5500 K.G. bal
last tegen het omvallen. De kranen kunnen 1500 
K.G. lichten. Voor deze loopkranen is een afzonder
lijk machincgebouw met 2 compoundmachines elk van 
200 paardekracht aangebracht. 

Interessant is nog de groote 120-tons kraan aan het 
Bassin Ju Kattcndijk, die in 1878 door de fabriek van 
Cockerill te Seraing werd geleverd. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 
G e e n a m b a c h t s c h o l e n , m a a r am b a c h t-

w e r k p l a a t s e n , voorlezing, gehouden in de Ver
eeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Gro
ningen door L . M. Moolenaar, adjunct-directeur 
der gemeentewerken aldaar. Groningen bij H . 
Schut Az. Prijs 25 cent. 

Blijkens het voorwoord werd deze voordracht aanvankelijk 
niet geschreven om indruk te worden uitgegeven en is ditge-
schied op verlangen van de vakmannen, die de lezing bijwoon 
d^n en belangstelling in dit onderwerp aan den dag legden. 

De titel geeft voldoende aan, dat de schrijver van meening 
is, dat van ambachtsscholen geen heil te wachten is voor de 
ontwikkeling van het ambacht; toestand en inrichting van de 
bestaande ambachtsscholen worden niet uitvoerig beschreven 
maar hare geschiedenis wordt daarentegen breedvoerig nage
gaan. Volgens den heer M. moet het ambacht, dat zijn oor
sprong vindt in het practische leven, ook daarin geleerd en 
beoefend worden en niet op de school. Daarbij komt, dat de 
meeste ambachtsscholen hiertelandc soms geleid en meestal 
hoofdzakelijk bestuurd worden door mannen, in eene geheel 
andere schi ol opgegroeid, of die zich, geheel buiten het am
bacht om, voor de maatschappij hebben verdienstelijk gemaakt; 
dit heeft aan het goede, dat die scholen zouden kunnen af
werken, veel afbreuk gedaan. Schrijver komt tot de conclusie, 
dat de ambachtsscholen niet alleen overbodig zijn, maar zoo 
spoedig mogelijk moeten worden opgeheven. 

In plaats daarvan, wil hij in de hoofdplaatsen van ons land 
werkplaatsen voor verschillende vakken stichten, die in de 
toekomst werklieden leveren, op wier werk niets valt af te din
gen. Deze werkplaatsen moeten in het leven geroepen worden 
door mannen, die in staat zijn de verschillende ambachten te 
vertegenwoordigen. Daartoe slaan eenige patroons (bazen) in 
verschillende vakken, aannemers cn architecten, die elkander 
wederkeerig om hunne algemeene of speciale vakkennis res
pecteeren, de handen ineen en besluiten in de plaats van hun 
inwoning een werkplaats op te richten tot bevordering en ont
wikkeling van de verschillende ambachten en wel vooreerst 
speciaal de bouwambachten. 

Tot de ambachten zouden gerekend kunnen worden te be
hooren: aannemen, timmeren, metselen, smeden, verven,stu-
cadooren, loodgieten, leidekken, behangen, steenhouwen en 
houtsnijden. 

Hoe die werkplaatsen moeten zijn samengesteld, hoe dc bij
eenkomsten moeten worden geregeld en de werkzaamheden daar 
moeten plaatshebben, wordt verder in bijzonderheden uiteengezet. 
Er moet een andere weg worden ingeslagen dan tot hiertoe 
door de ambachtsscholen is bewandeld. De jaren van haren 
vruchteloozen arbeid hebben voldoende bewezen, dat men door 
middel van de school in deze niet tot het doel kan komen en 
dat deze richting dus verlaten dient te worden. 

Schrijver hoopt, dat de Staat geen gehoor zal verleenen aan 
de roepstem, dezer dagen tot hem gericht, om zich de zorg 
voor de ambachtsscholen aan te trekken. Schatten zouden 
op die wijze door Staat en gemeenten worden verspild, zonder 
de ontwikkeling van het ambacht een stap verder te brengen. 
De quaestie voor het ambachts-onderwijs is daardoor des te 
meer eene hoogst ernstige quaestie geworden, en het wordt 
daarom hoog tijd, dat er uit den boezem der vakmannen een 
stem opga, die zich tegen elke schoolsche oplossing verzet. 

De lezing van deze brochure wordt ten zeerste aanbevolen. 

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 F . N H A C K . De Kaad heeft besloten de terreinen tus

schen het Kanaal en den Badweg niet aan particulieren in ex
ploitatie te geven, maar ze van gemeentewege tot een villapark 
in te richten. Dc aanvrage van den heer Joh. Mutters Jr. 
kon uit dien hoofde geen punt van beraadslaging uitmaken. 

— De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid brengt 
ter kennis van belanghebbenden, dat in de tweede helft van 
Mei a. s. voor de vervulling der betrekking van adspirant-in-
genieur van den waterstaat een vergelijkend onderzoek zal 

fdaatshebhen. Tot dit onderzoek worden toegelaten Neder-
anders, die een voldoend examen als civiel-ingenieur hebben 

afgelegd aan de Polytechnische school te Delft, mits zij op 1 
Juni e. k. niet ouder zijn dan 28 jaar. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is bepaald,dat, met ingang van 1 Apr i l a. s.,de ingenieur 
van 's Rijks waterstaat der 3de klasse H. F . Beijerman, thans 
te Dordrecht, zal dienst doen als arrondissements-ingenieurin 
het 5de district, ter standplaats Arnhem. 

AMSTERDAM. D C Raad heeft gedurende drie jaren eene sub
sidie van ƒ 1 5 0 0 toegestaan aan de Zuiderzee vcreeniging Het 
Dagelijksch Bestuur dier Vereeniging had vooraf aan de leden 
van den Gemeenteraad de nota medegedeeld, door den hoofd
ingenieur van 's Rijks waterstaat, chef van het technisch onder
zoek, den heer J. van der Toorn, en den ingenieur C. Lely 
ingezonden. Daaruit blijkt vooral, dat de afsluiting en droog
legging van de Zuiderzee geen belemmering voor de scheepvaart 
behoeft te veroorzaken. De ingenieurs zeggen daaromtrent 
toch: «Wenschelijk zal het zijn om te onderzoeken of de 
droogmakingen in het zuidelijk gedeelte niet zoodanig kunnen 
geschieden, dat de tijdelijke verlegging der scheepvaart door 
ringvaart-kanalen vermeden en Amsterdam door eene open 
stoombaan van zulke ruime afmetingen met het binnenmeer 
verbonden wordt, dat de belangrijke scheepvaart tusschen 
die stad en de noordelijke provinciën zoowel tijdens als na de 
uitvoering dier droogmakingen, geheel onbelemmerd blijft. 
De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee geeft, 
omdat daarbij de werking van eb en vloed teniet wordt ge
daan, tevens gelegenheid de voortdurende verondieping, die 
zich thans in den hoek van het IJ en het Pampus voordoet, 
blijvend te verbeteren. 

Naar aanleiding van de opmerking omtrent de nadeelcn voor 
den gezondheidstoestand, welke van eene droogmaking der 
Zuiderzee te vreezen zouden zijn, verwijst het Bestuur der 
Zuiderzee-vereeniging voorts naar het verslag van de wAfdeeling 
natuurkunde van de Koninklijke Academie van Wetenschap
pen", op 4 Maart 1876 aan den Minister van Binncnlandsche 
Zaken ingediend, aan het slot waarvan men leest: »dat er 
geen voldoende grond bestaat voor de vrees, dat malaria-
ziekten zich uit den polder of zijne onmiddellijke omgeving 
over de aangrenzende gewesten zullen uitbreiden." 

De droogmaking van het IJ heeft nog kortelings en inzon
derheid te Amsterdam bewezen, dat malaria-ziekten geen 
noodzakelijk gevolg van droogmakingen behoeven te zijn. 

In het begeleidend schrijven aan de leden van den Gemeen
teraad doet het Dagelijksch Bestuur der Zuiderzee-vereeniging 
nader uitkomen, dat, zonder vooruit te loopen op de vraag 
of de drooglegging der Zuiderzee rijkszaak moet wezen, het 
algemeen belang vordert, deze nationale zaak door volledig en 
onpartijdig onderzoek eene schrede vooruit te brengen. Dat 
onderzoek behoort door Amsterdam te worden gesteund, en 
het Bestuur blijft derhalve op toekenning van een subsidie 
der hoofdstad aandringen. 

De subsidie werd toegestaan, zooals uit den aanhef van dit 
bericht blijkt. 

— Bij de mededeeling in het voorgaand nommer omtrent 
de zevende Algemeene Vergadering der Nederlandsche Veree
niging voor Teekenonderwijs, op Dinsdag 12 Apr i l te houden 
in het Gebouw der Maatschappij voor den Werkenden Stand, 
te Amsterdam, werd de agenda slechts ten deele vermeld. 
Wij geven haar hieronder in zijn geheel: 

1. Opening. 
2. Ingekomen stukken. 
3 . Uitbrengen van het jaarverslag. 
4. Nazien der rekening en verantwoording van den Pen

ningmeester. 
5. Verkiezing van 2 Bestuursleden, wegens het periodieke 

aftreden van de heeren J. D. Belmer en J. D. Huibers. 
6. Behandeling van de voorstellen tot wijziging van enkele 

artikelen van het huishoudelijk reglement, ingezonden door de 
leden F. J. Schikkinger, G. W. Skene, C. H . Helweg, J. C. van 
R o s s u i n en A . C. Cramer Czn. 

7. Verslag over de ingekomen antwooiden op de prijsvraag. 
8. Bespreking van het maandblad. 
9 . I land] ijn teekenen begint zich meer en meer duidelijk te on

derscheiden van het handteekencn en van het rechtlijnig teeke
nen. Is het wenschelijk aan dat teekenen als vak van onderwijs 
aan burger-, ambachts- en teekenscholen een afzonderlijke plaats 
in te ruimen? Zoo j a , op welke wijze dient het dan te worden 
ingericht ? (In te leiden door den heer J. H. Jager te Groningen.) 

10. Bespreking van het rapport der Commissie, benoemd 
door het Bestuur der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst tot beantwoording der vraag: «Welke eischen dient men 
te stellen aan eene goede regeling van vakonderwijs voor de 
handwerkslieden in de bouwambachten?" (In te leiden door 
den heer F. Lz. Berghuis te Arnhem.) 
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11. Is het noodig, dat aan kweek- en normaalscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen, door den leeraar in het tee
kenen ook onderricht worde gegeven in de methodiek van 
het teekenonderwijs? (In te leiden door den heer D. Lako 
te Zwolle.) 

12. Vaststelling van tijd en plaats voor de volgende alge
meene vergadering. 

ROTTERDAM . Van de ontwerpen, ingezonden op de door de 
Vereeniging B o u w k u n s t en V r i e n d s c h a p uitgeschre
ven prijsvraag voor «eene monumentale brug met annexen, 
cafe'-restaurant, belve'dère enz.", is het ontwerp motto Wodan 
door de Jury met de gouden medaille bekroond. 

Bij opening van den naambrief bleek het vervaardigd te zijn 
door de heeren J. P. Stok Wzn. en W. Stok Jr., architecten te 
Rotterdam. 

U T R E C H T . Op eene vergadering van pan- en tegelfabrikanten 
in Nederland, aïhiergehouden,besloot men met algemeene stem
men tot de oprichting van een bond, die zich ten doel stelt 
de behartiging der pan-en tegelnijverheid, in den rui nisten zin. 
De koninklijke goedkeuring is gevraagd op de statuten en als 
Voorzitter is gekozen de heer D. J. van Wijk te Geldermalsen. 

DORDRECHT . In de vergadering, door de Afdeeling Dordrecht 
der Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerks-
nijverheid 1.1. Zaterdag gehouden, werd het rapport uitgebracht 
over de enquête in zake den fabrieksarbeid, waaruit bleek, 
dat de toestand der arbeiders in onze gemeente gunstig mag 
genoemd worden. Bij de behandeling der punten van beschrij
ving voor de algemeene vergadering werd door den heer Hoijer 
een warm pleidooi gevoerd over degelijke arbeiderswoningen, en 
de wenschelijkheid betoogd van het instellen eener parlemen
taire enquête naar den toestand dier woningen. Spreker was 
van meening, dat voor de verbetering daarvan de Afdeclingen 
der Vereeniging in verbinding met de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen ongetwijfeld gaarne de noodige stappen zullen 
willen doen. Naar aanleiding der vraag van de Afdeeling Am

sterdam op welke grondslagen inrichtingen moeten berusten, 
bestemd tot het verhuren van beweegkracht ten behoeve van 
kleine industrieën word erop gewezen, dat een onderzoek dezer 
zaak zeer wenschelijk zou zijn. 

— De Ambachtsschool te Dordrecht houdt eene tentoonstel
ling van voorwerpen en teekeningen, vervaardigd door leerlingen. 

Het tentoongestelde (zegt de D. C.) getuigt van degelijke 
leiding der leerlingen, terwij het door hen vervaardigde 
uitmunt door goede bewerking. 

Omtrent de jongelieden, die tijdens het 4-jarig bestaan der 
school den 3-jarigen cursus daar hebben gevolgd, zijn over 
het algemeen gunstige getuigenissen ingekomen. De afge
loopen cursus telde 25 leerlingen, alleen voor het timmeren, 
terwijl binnen zeer korten tijd ook een cursus voor het smids
vak daaraan wordt toegevoegd, waarvoor de Gemeente de 
noodige lokaliteit reeds heeft toegestaan. 

— Voor de vacante betrekking van adjunct-directeur der 
gasfabriek en hoogdrukwaterleiding, alhier, zijn voorgedragen 
i°. de heer F. Hijner, directeur der gasfabriek te Hoogezand; 
2°. de heer R Zijlstra, opzichter aan de gasfabriek te Utrecht. 

B R E D A . De Ginnekensche Tramwegmaatschappij betaalt 
over 1886 een dividend van 5 pCt. over het maatschappelijk 
kapitaal ad / 6 8 . 0 0 0 . De hypothecaire schuld is geheel afge
daan en het reservefonds bedraagt f 1729.66*. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
In antwoord op de tot ons gerichte vraag omtrent het rap

port der Commissie van beoordeeling der prijsvraag voor een 
zuivelgebouw (Zie De Opmerker van 5 Juni en 25 December 
1886) kan op grond van welwillend verstrekte inlichtingen worden 
medegedeeld, dat de commissie diligent, maar de zaak nog 
niet in staat van wijzen is. De inzenders van antwoorden zul
len nog een weinig geduld moeten hebben. 

Redactie. 

— De fabrikant A . H. van Bergen, te Hei-
ligerlee, heeft aan de gemeente Ierseke 
eene brandspuit geleverd, die blijkens eene 
door den architect J. H . Hannink gegeven 
verklaring in alle opzichten voldoet. Ver
schillende proefnemingen hebben de voor
treffelijkheid der spuit bewezen, en genoem
de architect verklaart, dat het fabrikaat 
aan de gestelde eischen heeft voldaan en 
de afwerking in details niets te wenschen 
overlaat. 

— Aflevering 3 van De Xatuur (uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

Een rem voor schepen (met fig.). — De 
reinheid onzer woningen (met fig.).— Na
tuur- en werktuigkundig allerlei (met 
fig.). — Levende organismen in hun be
trekking tot verrotting en ziekte (met 
fig.). — Geschiedenis van het samengestelde 
mikroskoop (met fig.). — Over vliegers (met 
fig.). — De Nijl en zijne overstroomingen 
(met fig). — Kunstboter. — Sterrenkun
dige opgaven. — Correspondentie. — Ant
woorden. 

B E N O E M I N G E N . 
Bij Kon. Besluit is L. A . Reuvens, 

hoofdingenieur van's Rijks waterstaat, be
noemd tot ridder in de Orde van den Ne-
derlandschen Leeuw. 

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

G e m e e n t e w e r k e n A r n h e m . 
G E V R A A G D : een Hoofdopzichter, 

traktement aanvankelijk /1500 , en een In. 
specteur der Bouwpolitie, traktement 
aanvankeljjk ƒ 1 0 0 0 . 

Adressen op zegel in te zenden vóór 1 
April 18S7 aan den Burgemeester. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Directeur der Gemeentewerken. 

DE LINT & C°. 
Ooataeedijk £ 4 8 , Botterdam. 

VLOER-en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CIMEOT-Eü IJZERSTEESTEGELS. 

Grooto voorraden. 

H o l l a n d s c h e I J z e r e n 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 4'" April 1887, des na

middags ten twee ure, zal in Kamer N° 46 
van hot Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam 
worden aanbesteed de navolgende onderhouds
werken : 

Op den spoorweg Amsterdam Win
terswijk, Hilversum—Utrecht en 
Amersfoort -Resteren volgens be
stek N". 397: Uitvoeren van on
derhoudswerken in zes perceelen. 
Raming ƒ 36146.31. 

en op den spoorweg Helder—Am
sterdam en Zaandam—Enkhuizen 
volgens bestek IT". 398: Uitvoeren 
van onderhoudswerken in vijf 
perceelen. Raming / 26385. 

De bestekken zjjn tegen betaling van f 2.— 
per exemplaar, het bestek N°. 3'.I7 van heden 
af, het bestek N°. 398 van af Maandag den 
28 .Maart e. k., te verkrjjgen aan het Bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer N" . 
154 van bovengenoemd Administratiegebouw. 

Aanwjjzing geschiedt en inlichtingen kun
nen worden verkregen als in de bestekken 
vermeld. 

Op deze bestekken zjjn toepasselijk de A l 
gemeene Voorwaarden der Hollandsche IJze
ren Spoorweg-Maatschappjj d.d. 23 Februari 
1886. die bovendien tegen betaling van /f)..r)0 
per exemplaar aan bovengenoemd bureau 
verkrijgbaar zjjn. 

De Administrateur. 

2". 

De 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van 'S-IIEKTOC ES BOSCH zullen op Don-
derdag 31 Maart 1887, voormiddag 1U ure, 
ten Raadhuize aldaar bij enkele inschrijving 
aanbesteden: 

1°. Het leveren van 76.000 stuks 
Gros-koijon voor trottoirs. 
Het leveren van + 1 400 me
ter' beluik te hards toe 11c 11 trot
toirbanden. 
bestekken liggen ter inzage op het 

Raadhuis te 's-llertogenbosch en zjjn ver
krijgbaar by den Gemeente-Architect J . M . 
NAMBE aldaar, ieder tegen betaling vanƒ0.25. 

De inschrijvingsbiljetten moeten op den 
dag van aanbesteding, imvrljjk ten 10 ure 
voormiddag, vrachtvry aan het Raadhuis be
zorgd zijn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ge
meente Architect voornoemd. 

'x-llcrtogenbosr/i Hi Maart 1SS7. 
Burgemeester en ll'tthouders voornoemd, 

V. 11. DOES DE WILLEBOIS 
Burgemeester. 

I. N . ü. SASSEN, 
Secretaris. 

Nageperste 

Gevel- , Sier- en Profielsteenen 
FR, VAN DE LOO Sr. Bemmel bij Nijmegen. 

Gouden Medaille Antwerpen 1885. 
Eere Diploma Groningen 1886. 

V e e l v e r m i n d e r d e prrjzen. 

13. H O L S B O E R - .A-riil.em. 
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 8 3 ( I n t e r n a t . T e n t o o i i s t . ) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1879. 

EQUERRES, M E E T K E T T I N G E N , BRIEF- en P A K K E T B A L A N S E N , enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGR A AF-APP AR ATEN, enz. enz. 
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NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY V\ LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

FABRIEK I - M O E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N°. 3. 

H L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphallwegen en dito Dorschvloeren. 

Werken in Asphalt-.Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Mom vloeren, 

Kelders. 

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

Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fiindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindeli jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vocht ige 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.OZN., Beekstraat F . «2, te Arnhem. 

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

Vereeniging tot bevorrfering van Fabriek
en Handwerks-Nijverheid in Nederland, 

Afdeding 'S-GRA VENHAGE. 

T E N T O O N S T E L L I N G 

G A S T O E S T E L L E N , 
VOOR 

Verwarming, Verlichting en Drijfkracht. 
Ie houileii in ilc Baud Septtrttt a.s. tl 's-liraveiiliage. 

Circulaires zullen later worden verspreid. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven k l 
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 Port land-cement m e r k „ W a l l s e n d " 
Tan uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjj/.en. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische kluit- cn hydraulische kalk. 

Billjjke prijzen en vrachten. 
Kanstgianiet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prjJBeouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

BECKER & BUDDIKGH. -
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,,1 N GE NI 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 , 
WEEGWERKTUIGEN. 

ENGELSCH CALQUEERLINNEN 
van uitnemende kwaliteit, uit de voornaamsteJEngelsehe Fabriek, cxpreFseljjkvoor 
ons gefabriceerd en daarvoor met onze Firma gewaarmerkt; in rollen van 22 Meter, ter 
breedte van 0.77, 0.9fi en 1.10 Meter. 

Te verkrjjgcn, benevens alle andere Teeken behoeften in het 
Magazijn van Teeken en Bureaubehoeften voor Bouwkundigen, 

van T i l . J . D o b b e e n J&OOI^Voorstraat H. 502/8 te lIrecht. 

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

STOOMKETELS E W E R k T l M L 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18815 bekroond met 
E E R E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

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. 

De Nederlaudsche 

( I I I E M S T E E . A F t l l K I E k . 
te V R I J E N B A N bij Delft, 

hier te hinde de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van RIOLEN, 
BUIZEN, WATER- en BEERPUTTEN, 
GEVELWERK en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

PIIOTOLITHOGRAPIIIE, PHOTOMIOGMPHIE 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zijne inrichting voor Pli*l*llili»Kra|ililc, 
brjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor HlioOr.i...»-
graphic voor de reproductie var. Platen en 
Gi avures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Mrr.-i.ij pr-liu i< i.iiiiK 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 I E M E . 

mm & VAN W H 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

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, 

Faneonval-, porphier- en basaltkeien. 

Gedrukt bij 6. W . van der Wie l & C°., te Arnhem. 

Phot oh, li v G. J . Thieme, Arnhem D E O P M E R K E R N - l ' i v a n 'X A p r i l 1(1117 
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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 
riJŝ yÉiisSS 

Redacteur-Uitgever F. W . V A N G E N D T IGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiën: 

Bureau van De Opmerker y Driekoningen straat 2<S, Arnhem, 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N S T 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 betredende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. POSTHUMUS MEYJKS, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
enal, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den Heer 

F, J . BKE.MMER HZN., Regu liersgracht 74, te Amsterdam. 

A.W.W, 
1 A B O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of \xc\ zes git/den \)cr jaar, bij 
| vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indiii ƒ 9.—, beiden bij vooruitbetaling, 

j A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
I cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
j AFZONDERLIJKE NUMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 

en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van Dé Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent J o n . G . STEMLER 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. 

Vergadering van de Schetsclub op Maandag 4 April, 
des avonds te halfnogcn, 
son Stroucken. 

in het Sociëteitslokaal, Mai-

Namens het Bestuur: 
de 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremnier Hzn. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van den 30 Maart 1887. 

Bij ontstentenis van den Voorzitter werd de verga
dering door den Vice-voorzitter geopend en na voor
lezing en goedkeuring der notulen de heer li. Boursse 
als gewoon lid geïnstalleerd. 

Vervolgens gaf de heer G. van Arkel een kunstbe
schouwing, bestaande uit het plaatwerk: Galerie con
temporaine litteraire et artistique. 

De vergadering werd daarna gesloten. 

(A.etA.) HET R A A D H U I S TE BROUWERS
H A V E N . 

(Bij de plaat.) 
In De Opmerker van 26 September 1885 deelde de 

heer H . G. Jansen, in zijn beschrijving van verschillende 
plaatsen uit Zeeland, ook het een en ander mede omtrent 
de stad Brouwershaven, en vestigde hij de aandacht 
op het merkwaardig stadhuis, dat deze stad bezit. Hij 
gaf tevens een schets van dit gebouw. Het is ons 
aangenaam, thans een meer uitvoerige afbeelding te 
kunnen aanbieden. 

Brouwershaven ligt omtrent twee uren gaans ten 
noorden van Zieriksee, op het eiland Schouwen. De 
stad ontleent haar naam aan de Hollandsche, vooral 
de Delftsche brouwers, die hier, toen in Zeeland nog 
slechts weinig bier gebrouwen werd, hun product 
aanvoerden. 

De stad stond oudtijds onmiddellijk onder de Zeeuwsche 
graven. Eerst in 1400 werd zij in leen gegeven aan 
heer Floris van Kijfhoek. In 1426 had in de nabij
heid der stad de slag plaats tusschen den hertog van 

Glocester, gemaal van Jacoba van Beieren, en Filips 
van Bourgondië. In 1461 had Brouwershaven nog 
geen stederechten; het verkreeg die eerst onder Karei 
den Stoute, in 1472. In 1573 stond zij den Prins van 
Oranje dapper terzijde, waarvoor zij in 1582 het recht 
kreeg, haar gebied te mogen ommuren. In 1590 was 
deze ommuring voltooid. 

De bierhandel nam na dien tijd af, doch de stad 
geraakte niettemin door dc haringvisscherij tot grooten 
bloei. In 1682 had de stad veel te lijden van den 
hoogen vloed, waardoor dit jaar zich kenmerkte. Vele 
inwoners verlieten haar toen, waardoor de welvaart 
zeer verminderde. 

De belangrijkste gebouwen van Brouwershaven zijn 
de Groote Kerk, die thans gerestaureerd wordt, en het 
Raadhuis, waarvan ons door den heer J. G. P. Roel, 
te 's-Hage, bijgaande opmeting met restauratieplan 
verstrekt werd. 

Genoemden heer werd door het Gemeentebestuur van 
Brouwershaven verzocht om deze teekening te vervaar
digen, ten einde haar als toelichting te doen dienen op een 
aanvrage om subsidie aan het Ministerie van Binnen-
landsche Zaken. Door deze subsidie zou de Gemeente 
in staat gesteld worden den bestaanden voorgevel, 
welke in een zeer bouwvalligen toestand verkeert, te 
restaureeren. 

Het restauratieplan is opgemaakt met gebruikmaking 
van de nu nog bestaande hoofdmotieven en van een 
zeer oude prent. Het is onderzocht door de heeren 
Victor de Stuers en Cuypers, die er hunne goedkeu
ring aan hechtten. Waarschijnlijk zal weldra met de 
restauratic een aanvang gemaakt worden. 

Het doet ons genoegen , dat de gemeente Brouwers
haven erop bedacht is, de gedenkstukken van haar 
verleden te bewaren, en dat zij haar raadhuisgevel zijn 
ouden luister wil hergeven. Het plan tot restauratie 
is naar onze meening welgeslaagd; slechts zouden wij 
de vraag willen stellen, of er noodzakelijkheid bestond 
den tegenwoordigen ingang, met zijn karakteristiek 
fronton en nis, en de spreuk Lex Kepublicae Conser-
vatio te doen verdwijnen, en door den nieuw ontwor
pen ingang met bovenlicht te vervangen. 

De gevel is in 1599 gebouwd, en vertoont vormen, 
die aan de Vlaamsche kunst van dien tijd herinneren^ 

8* 
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D E NIEUWE H A V E N W E R K E N V A N 
LISSABON. 

Lissabon is een van de belangrijkste havens van Zuid-
Europa. Het verkeer is er steeds toenemende en in 
de laatste jaren is de tonnenmaat der in- en uitgeklaarde 
schepen voortdurend stijgende. In het jaar 1883 was 
het totaal der tonnenmaat reeds 3,615,167; vijfzesden 
der schepen , die de haven aandeden , waren stoomvaar-
tuigen. 

De haven van Lissabon wordt gevormd door den 
mond van de rivier de Taag. Voor deze de stad be
reikt, verwijdt zij zich tot een uitgestrekt bassin, dat 
door een nauwere opening met de zee verbonden is. 
In dit nauwere gedeelte der rivier treft men de grootste 
diepte aan; deze wordt ten deele veroorzaakt door de 
sterke getijde-wisseling in den mond der rivier. Het 
water toch hoopt zich bij vloed in het bassin op en 
stroomt bij eb met groote snelheid zeewaarts. Zoo
doende wordt er een vaarwater van 1500 M. breed en 
10 M. diep door de natuur zelve in stand gehouden. 

De stad ligt aan de noordzijde van de Taag, ge
deeltelijk aan het bassin, dat Mar dc Pallia genoemd 
wordt, gedeeltelijk aan den nauweren riviermond Hare 
zeer gunstige ligging en de kolossale afmetingen van 
de veilige haven hebben der stad reeds zeer veel 
scheepvaartverkeer verschaft. De spoorwegverbindingen 
lokken een groot gedeelte van den handel van westelijk 
Spanje naar de hoofdstad van Portugal, waar vele 
transatlantische mailbooten de goederen ter verdere 
verzending overnemen. 

Is dus de haven van Lissabon door de natuur uit
stekend voorzien, de mensch heeft er totdusverre 
weinig aan gedaan. Los- en laadplaatsen of dokken 
zijn er niet; de schepen moeten op stroom in lichters 
laden en lossen. 

De Portugeesche regeering heeft ingezien, dat een 
dergelijke primitieve toestand op den duur onhoudbaar 
zou zijn , en thans zal weldra met de afdoende verbe • 
tering der havenwerken, volgens het plan van den in
genieur Mendes-Guerreiro een aanvang worden gemaakt. 

In hoofdzaak bestaat dit plan in het maken van een 
handelskade, evenwijdig met de stad. Deze kade wordt 
in diej) water gebouwd, en de oppervlakte , die tusschen 
de nieuwe en oude oeverlijnen overblijft, wordt gebezigd 
voor dokken en open bassins. 

Deze handelskade, die een tegenhanger van de Ant-
werpsche zal worden, kan tevens strekken om den ge
zondheidstoestand van Lissabon te verbeteren. Nu toch 
spoelt de rivier bij vloed telkens allerlei vuil op den 
oever, dat bij eb blijft liggen en niet zeer welriekende 
geuren verspreidt; dit zal door den aanleg der kade 
belet worden. 

Tusschen de handelskade cn de tegenwoordige oever-
lijn zijn zes open bassins en een dok met sluizen ont
worpen , die tezamen een oppervlakte van 48 hektaren 
beslaan. 

De ondergrond is van dien aard, dat voor de be
hoorlijke fundeering der werken belangrijke uitgaven 
moeten gedaan worden. Een groot gedeelte der kade 
komt op een plaats, waar de vaste rotsgrond door een 
laag modder en klei ter diepte van 24 M. bedekt is; 
zelfs zijn er gedeelten waar de vaste rotsgrond op 31 M. 
beneden de laag waterlijn ligt, zoodat de kademuur daar 
36 M. hoog zou moeten worden. Boringen hebben 
echter doen zien, dat de onderste kleilagen, van 15 
M. beneden laagwater af, voldoend weerstandsvermo
gen hebben om het gewicht der kade te dragen. 

Bij de voorwaarden der aanbesteding, die eerstdaags 
gehouden zal worden, is het den aannemers vrijgelaten , 
op welke wijze zij deze diepte willen bereiken. Wanneer 
men let op de gunstige resultaten, te Antwerpen bij 

den kade-bouw door middel van gecomprimeerde lucht 
bereikt, lijdt het geen twijfel of de meerderheid der 
inschrijvers zal aan deze constructicwijze de voor
keur geven. Het laat zich echter voorzien, dat de veel 
grooterc diepte, waarop de werken in de Taag moeten 
worden uitgevoerd, meer bezwaren zal geven dan in 
de Schelde overwonnen moesten worden. 

De geheele lengte der handelskade zal 6000 M. be
dragen; de waterdiepte daarvoor zal 8.50 M. bij ge
woon laagwater bedragen. 

De vraag, of men te Lissabon aan open bassins dan 
wel aan dokken met sluizen de voorkeur moet geven, 
is op zeer verschillende wijze beantwoord. Terwijl som
mige ingenieurs ervoor waren om het grootste gedeelte 
der bassins als gesloten dokken met een vasten water
spiegel te behandelen, ten einde het lossen en laden 
der schepen te vergemakkelijken, meenden anderen, 
dat geheel open en steeds toegankelijke bassins, waar 
geen oponthoud door schutten ondervonden werd, ver
kieslijker waren. Er is voor dit laatste veel te zeg
gen; een haven, waar nooit dokken met sluizen ge
weest zijn, zal zeker door het oponthoud, dat het schut
ten , vooral bij groot getijverschil als te Lissabon (soms 
4.50 M ) , met zich brengt, nadeel ondervinden. Men 
heeft dan ook om deze reden te Hamburg aan open 

I bassins de voorkeur gegeven. 
Men heeft te Lissabon beide systemen willen ver-

I eenigen en daarom één groot dok met sluizen en zes 
I kleinere open bassins geprojecteerd. De schepen kun

nen dus kiezen van welke inrichting zij gebruik willen 
maken. Daar de rivier veel slib aanvoert, zal het op 
behoorlijke diepte houden der open bassins groote uit
gaven vorderen. 

1 Het dok met sluizen zal een oppervlakte van 14 
I hektaren verkrijgen. Het is toegankelijk uit een der 
I open bassins door een sluis van 180 M. lang en 25 
I M. breed; de slagdrempel ligt 9 M. beneden gemid-
j deld hoogwater. Aan de westzijde van dit dok wor

den twee droogdokken gemaakt, het eene 158 M . lang 
en 25 M. breed, en het andere 100 M. lang en 15 
M. breed; ook een scheepshelling is daarbij geprojec
teerd , terwijl de ruimte voor een derde droogdok ge
reserveerd is. 

Droogdokken zijn te Lissabon een bepaalde behoef
te. Schepen, die herstellingen moeten ondergaan of 
nagezien moeten worden, hebben daarvoor in de haven 
van Lissabon geen gelegenheid. Zij zijn verplicht naar 
Cadix te gaan, indien zij ten minste niet aan een der 
Fransche of Engelsche havenplaatsen de voorkeur geven. 

Op het terrein, dat aan de noordzijde door het ge
sloten dok en aan de zuidzijde door de handels
kade begrensd wordt, worden vier loodsen van 20 M. 
breedte en van 40 M. lengte geplaatst. De overige 
ruimte wordt ingenomen door zes paar rails, die door 
middel van een beweegbare spoorwegbrug over de 
sluis van het dok (dezelfde inrichting, die te Amster
dam zoo sterk wordt afgekeurd) met de hoofdlijn van 
den spoorweg naar het binnenland en naar Spanje 
verbonden zijn. 

Het bassin, dat toegang geeft tot het dok, zal een 
open doorvaart van 145 M. hebben. De minimum
waterdiepte zal zijn 7.50 M. bij eb. 

Oostelijk van de reeds genoemde werken komt het 
Santos-bassin, voor kleinere schepen bestemd en waar
in bij laag water 6 M. diepte gepeild zal worden. Ook 
hier worden loodsen gebouwd en zijn terreinen gere
serveerd voor een postkantoor en een centraalstation. 
Deze gebouwen zullen echter eerst later uitgevoerd 
worden. 

Nog meer oostwaarts komt het arsenaal-bassin, uit
sluitend bestemd voor de Portugeesche marine; het zal 
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7.50 M. diepte hebben. Het douane-bassin en het bas
sin van Terreiro de Trigo, geheel ten oosten en het 
San-Amarobassin , aan de westpunt van de handelskade, 
zijn voor rivierschepen, kustvaartuigen, visschersvaar-
tuigen enz. bestemd. 

In de Diario do Govcnw, de Portugeesche Staats
courant , van 22 December 1.1. zijn de voorwaarden van 
de aanbesteding, die dezer dagen te Lissabon heeft 
plaatsgevonden, opgenomen. De begrooting van het 
geheel beloopt bijna ƒ30,000,000. 

De aanneming moet a forfait geschieden, en alle 
hydraulische machines, bruggen, caissons, kranen en 
spoorweginrichtingen moeten door den aannemer wor
den geleverd. De oplevering moet binnen 10 jaar na 
de gunning plaatsvinden. Bij te late oplevering ver
beurt de aannemer ƒ 50,000 voor iedere maand na den 
gestelden termijn. Slechts oorlog wordt als overmacht 
beschouwd. 

De aannemer moet als cautie /1,500,000 stellen. 
Bij de inschrijvingsbiljetten moeten uitgewerkte teeke
ningen en beschrijvingen gegeven worden. De gun
ning geschiedt binnen veertien dagen na de inlevering 
der biljetten, en binnen één maand na de gunning 
moet met de werken een aanvang gemaakt worden. 

Binnen drie maanden na de gunning moeten alle 
werkteekeningen ter goedkeuring door den aannemer 
zijn ingediend. Het onderhoud der machinerieën is 
één jaar, dat der kunstwerken drie jaar na de ople
vering voor des aannemers rekening. 

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 X G A R N H E M . 

Vergadering van 23 Maart 1887. 
Na opening der vergadering en goedkeuring der notulen 

werd aan de leden medegedeeld, dat waren ingekomen: 
i°. Een programma der prijsvraag, uitgeschreven door de 

Amsterdamsche Afdeeling. 
2°. Een verzoek van Burgemeester en Wethouders der ge

meente Arnhem, om het jaarverslag van de Afdeeling. 
Dit jaarverslag werd daarna voorgelezen en vervolgens door 

de heeren P. H . Scheltema en M . W. Smijtink eene collectie 
details, schetsen en studiën aan de leden ter bezichtiging 
gegeven. Namens de leden werd aan beide heeren door den 
Voorzitter dankgezegd. 

De vragenbus bevatte de volgende vraag: 
»Wat is het beste systeem voor voetverwarming in kerken. 

Stoven met vuur, tótheden gebruikt, zijn ondoelmatig en 
ongezond". 

A F D E E U N G ROTTERDAM. 
Vergadering van 24 Af aart 1887. 

De vergadering was zeer talrijk bezocht. 
Na de gebruikelijke lezing en goedkeuring der notulen, ver

kreeg de heer Muijsken, architect te Amsterdam, het woord 
om de plans tot bebouwing van het terrein achter het Beurs
station — bekend onder den naam van »I'lan C" — toe te 
lichten. Vooraf deelde hij mede, dat het terrein door hem 
meermalen bezichtigd werd, waardoor hij het voornemen op
vatte bij het Gemeentebestuur eene aanvrage in te dienen 
om dezen grond in eigendom te bekomen. In antwoord op deze 
aanvrage werd hem te kennen gegeven, dat van de heeren 
Eckhart, te Rotterdam, en Van Dam, te 's-Hage, eveneens 
een aanbod was ingekomen. Daarom wendde hij pogingen 
aan om met genoemde heeren voor gezamenlijke rekening de 
zaak op touw te zetten, wat boven verwachting gelukte. Spre
ker deelde voorts mede, dat de heer Eckhart de man is, door 
wiens ijver het kapitaal, voor de onderneming benoodigd, 
verkregen is en vertoonde daarna de plans, waarnaar het ter
rein bebouwd zal worden. 

De eenvoudig in lijnen bewerkte teekeningen gaven een dui
delijk overzicht van het scheefhoekig terrein. Daarop zullen 
17 verschillende huizen worden gebouwd, die echter onderling 
een monumentaal geheel zullen vormen. De beide hoofdgevels 
rusten op arcades en de winkelkasten worden achteruit ge
bouwd, zoodat hierdoor galerijen ontstaan. Iedere winkel 
heeft zijne woning op eene tusschenverdieping, die voldoende 
ruimte daartoe aanbiedt, en waardoor de winkeliers steeds bij 
hunne zaken kunnen zijn. Aan de zijde van het Beursstation 
is een porte-coclière ontworpen, die toegang geeft naar eene 
ruime, gemeenschappelijke binnenplaats, waar alle perceelen 
uitkomen en waarvan zij aan de achterzijde hun licht ontvan

gen. Die binnenplaats zal goede diensten bewijzen voor het 
in- en uitpakken van goederen, die dus niet in kisten enz. door 
de winkels behoeven te worden vervoerd. Voorts zijn boven 
de winkelhuizen ruime bovenhuizen geprojecteerd, elk van twee 
verdiepingen cn met een zolder. D j inrichting dezer boven
huizen is nagenoeg gelijk aan die, welke men te Rotterdam 
meestal aantreft. De gevelteckeningen maken een zeer gun-
stigen indruk en vertoonen een tlink en stijlvol geheel, zoodat 
deze bouw een waar sieraad van Rotterdam belooft tc worden. 
De heer Muijsken deelde nog mede. dat de plans door den heer 
Van Dam cn hem zijn ontworpen en dat de hoofdgevels in 
gehouwen steen zullen worden uitgevoerd. De Vergadering 
gaf door toejuichingen den heer Muijsken hare ingenomenhoid 
te kennen zoowel met het plan als met de toelichting. 

Alsnu beklom dc heer J. H . Leliinan, architect en eerelid 
der Afdeeling Rotterdam, het spreekgestoelte om de Verga
dering, op de hem eigen gezellige en vermakelijke wijze, op 
een causerie tc vergasten. 

Alvorens daartoe over te gaan, begroette hij in den Voor
zitter der Afdeeling, den heer H . Cramer, den waardigen zoon 
van zijn vroegeren degelijken leermeester in de metsel- en de 
perspectief wetenschappen, welk onderwijs hem, tijdens zijne 
opleiding als timmerman te Rotterdam, van 1843 tot 1847 is 
verstrekt. Hij zou spreken over woonhuizen zoo in als buiten 
de steden, tot toelichting waarvan hij aan de wanden ruim 
550 schetsen en teekeningen had tentoongesteld, waarvan een 
honderdtal zijn uitgevoerd. Allen zijn eenvoudig cn burgerlijk 
opgevat. Zij zijn volgens door hemzelf gestelde programma's 
saamgesteld en allen verschillend, zoowel in esthetisch als 
financieel opzicht. Zij streven tevens naar verscheidenheiden 
men kan niet zeggen, dat de een van de ander «gekaapt" heeft. 
Hebben zij een zekeren familietrek, niets zal hem aangenamer 
zijn. Plagiaat heeft hij nooit bedreven, daar hij allen kunst
diefstal haat met den diepsten haat. Mochten zijne compo-
sitien daarom zwakker zijn dan die van hen, die zich door het 
werk van anderen laten »inspireeren", clan troost hij zich met 
het bewustzijn, dat hij slechts zijn eigendom voorlegt. Reeds 
vroeger zou hij hier gekomen zijn op de hartelijke uitnoodiging 
van den Secretaris Van der (iocs, ware 't niet, dat eene ern
stige ziekte hem dit had belet. De uitnoodiging van de oudste 
Afdeeling, opgericht door onzen goeden vader Rose in 1848. was 
hem echter zoo lief, dat hij daaraan, ofschoon nog niet geheel 
hersteld, gaarne zoo spoedig mogeb'k voldeed. 

Daarna gaat spreker over tot zijne causerie, getiteld: «Over 
onze woonhuizen in en buiten de Steden'*. 

Voor hem is 't een uitgemaakte waarheid, dat deze eeuw 
op kunstterrein bijzonder vruchtbaar en gezegend is vooral 
de laatste 25 jaren. Er zijn thans wel geen tempelbouwmees
ters zooals ten tijde van Salomo: geen bouwmeester wordt 
thans in optocht met den gouden eerepalmtak de eerste 
rang aangewezen; nog minder gaan zij onmiddellijk vóór keizer
lijke majesteiten, zooals o. a. den bouwmeester Symmacus op 
last van keizer Thcodoricus ten deel viel ; evenmin worden 
zij thans tot halfgod bevorderd cn worden voor hen eereztiilen 
en triomfbogen opgericht; maar toch zijn er onder onze bouw
meesters, die zóó veel en zóó goed bouwen als ooit te voren 
kan zijn gebouwd. Dat voorrecht van veel en goed bouwen 
danken wij aan den uitleg en de uitbreiding onzer steden, waar
door in een enkel der laatste vette jaren vaak twintigmaal 
meer woonhuizen zijn gebouwd dan er vroeger in twintig 
jaarkringen noodig waren. Dat hals over kop. zelfs onzin
nig en tegen alle regelen uitleggen der steden schijnt thans 
tot staan gebracht te zijn. De bouwambachten zijn tot den 
normalen toestand teruggebracht, hetgeen de kunst en het 
ambacht ten zegen zal komen. Want in normale tijden zal 
het werk heter doordacht en beter in harmonie komen met 
het kunstgevoel. Het speculatief knutselen zal ophouden en 
plaatsmaken voor een geregclden gang van zaken, wat door 

I onderlinge bespreking verkregen zal worden. Wie zou in ernst 
durven beweren, dat het nut van bespreking in deze maat
schappij twijfelachtig is? De kunstwetenschap moet en zal 
door bespreking steeds hoogerstijgen. Overleg, vergelijk, ja , 
zelfs verschil van gevoelen zal daartoe meewerken. Een recent 
geval bij onze Belgische naburen toont dit duidelijk aan. Het 
modeltijdschrift / Emulation bevat, zooals bekend is, afbeeldin
gen en beschrijvingen van voortreffelijke bouwwerken uit denlaat-
sten tijd. De Belgische volksvertegenwoordiger Wagener heeft in 
Mei 1886 alles op het gebied van onderwijs in de bouwkunst, in de 
Kamer der Vertegenwoordiging botweg afgekeurd. Zelfs I'oelaert, 
de geniale architect der X l X e eeuw. vond geen genade voor zijn 
grootsch Paleis van Justitie. Hij was onwaar in zijn verhe
ven kunstarbeid. De architect moet volgens Wagener perse 
tevens ingenieur zijn om voortreffelijk werk te kunnen leveren. 
De individualiteit moest verdwijnen en haar plaats worden bezet 
door »de Natie". Het volk moest dicteeren, de bouwmeester 
slechts schrijven! Is er nu grooter onzin denkbaar? De heer 
Wagener zeide flinkweg van de tribune: «gij architecten zijt 
domkoppen, gij kent noch de technologie, noch de stabiliteit, 
noch het weerstandsvermogen der materialen. Leer die dingen 
eerst in den grond en gij hebt kans, later waarachtige, degelijke 
bouwkunstenaars te worden". 
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Gelukkig nam de heer I'. Stevens op blz. 161. X I d ' jaargang van 
genoemd tijdschrift, der. handschoen op en trad den grootspreker 
Wagoner tegen. Ook het oordeel van den hoogst kundigen bouw
meester Boückmann, uit Herlijn, staat lijnrecht tegenover de 
dwaze meening betreffende het systeem »bouwmeester en tevens 
ingenieur". Deze combinatie wordt door dien beroemden schrijver 
streng afgekeurd, onder verklaring, dat zij in Duitschland ge
bleken is zeer slecht te zijn en eene spoedige splitsing zeer 
sterk en algemeen wordt gewenscht. Wagoner's theorie is 
gebaseerd op die van Viollet le Due, en zou, als ze ooit zege
vierde, het droevig gevolg hebben, dat het bouwmateriaal (de 
stof) het denkbeeld zou beheerschen, vastketenen en gebieden. 
Zulk een toestand is valsch, niet te verdedigen en zou bekla
genswaardige producten leveren in strijd met vrijheid, rede, 
wetenschap, verstand en gevoel. De heer Wagener vergat, 
dat de bouwkunst een rationeele kunst is en zij het groote 
boek der overlevering, der beschavende vrijheid zal blijven. Zij 
is en moet zijn de moderne wijsbegeerte in kalk, steen, ijzer, 
hout cn ander materiaal. Zij behoort eeuwig jong, frisch en 
blozend te zijn cn nimmer in strijd met onze beschaving, met 
ons klimaat, met onze zeden cn onze beurs. Zij hecht zich 
aan het gevoel; de wetenschap lave zich aan de rede. De 
bouwkunst moet zijn steeds redegevend, oorspronkelijk, waar, 
schoon, nuttig en altijd jong. 

Onze woningen dan kunnen verdeeld worden in kleine, 
middensoort en groote ol aanzienlijke. Dc buitenhuizen be
staan in kleine zomerwoningen of cottages, middensoort wo
ningen als villa's (ook voor den winter geschikt' en groote 
landhuizen of »castcls". waarvan de eigenaars paard en rijtuig 
houden. Ik herinner u aan mijne beschrijving in het. \ l d 'deel 
der Bouwkundige Bijdragen van i 8 6 0 , blz. 422—458, waarin 
ik aanvoerde, dat de 4 scholen: 1" die der rationalisten, 
2 0 der renovateurs, 3" der fantasisten cn 4" der eklektikers 
ten opzichte van den huizenbouw nog in bloei zijn. Het 
zijn minder die enkele grootere gebouwen of monumenten, 
gesticht door het rijk. dc gemeente, de provincie of door 
corporatien, die den doorslag kunnen geven en het kunstge
voel der groote menigte doen kennen. Slechts enkelen werken 
tot die grootsche stichtingen mede, terwijl tienduizenden zich 
in hunne eigene woningen afteckenen, waarbij geen uitheemsche 
vormen uit vervlogen eeuwen moeten geduld worden. Immers 
wie kan leven in die holle, hooge, kale ruimten van vroeger 
en zal niet liever een sweet snug, cosij /tome willen, zooals 
thans worden gebouwd, met een -cachet artistique"? Daarom 
voor heden: weg met den tot vervelens genoemden, bezongen, 
bestolen en onbruikbaren oud-Ilollandschen waarom niet 
oud-Nedcrlandschen?) stijl. 

Kan iemand voorschrijven hoe een huis moet worden ingericht? 
Voorzeker neen. want elke bouwheer of meester stelt zich ver
schillende eischen en dat met recht. Veelliever wijs ik u met 
alle bescheidenheid op mijne vele schetsen en op de voornaamste, 
onveranderlijke punten voor den bouw van dergelijke woonhui
zen. Hoe moet de plaatsing der kaniers zijn ten opzichte der 
windstreken? Vooral bij landhuizen is dit van gewicht cn toch 
wordt er weinig op gelet, ja soms nog van geheel verkeerde 
denkbeelden uitgegaan. Ziekenkamers moeten op het zuiden en 
westen, slaap-, kinder-, woon- cn dagelijksche verblijfkamers 
enkel op het zuiden, en keuken, provisiekamers, eetkamers, 
hoofdingang, trappenhuis, privaten op het oosten cn noorden 
liggen. Ik heb woningen gezien. waar in de kamers geen plaats 
was voor de meubels, waar geen vaste kasten, geen behoor
lijke waterclosets waren en de ledikanten voor dc ramen moes
ten geplaatst worden. Woningen met gevaarlijke trappen en 
uitstekende balusters, zonder kelder en zolder, met slechte 
schoorstecnen, zonder ventilatie, zonder behoorlijke tochtvrije 
toegangs- cn trapportalen, zonder brandstof-, provisie- en an
dere bergplaatsen kunnen toch het leven niet gezellig en pret
tig maken? Het plan samenstellen, dit is hoofdzaak. In een 
volledig bouwplan ligt de bouwstijl, constructie en versiering 
opgesloten. De gevels komen dan van zelf. daar de hoofd
studie reeds gereed is. Immers dan voelt zich de kunstenaar 
luchtig in 't hoofd en de borst is verruimd. 

Licht en lucht spelen een hoofdrol. Toen de onsterflijke 
Goethe op zijn sterfbed dun 22 Maart 1832 te Weimar het 
einde voelde naderen, bad hij om i-meer licht". Die bede 
mogen zich vele bouwers wel herinneren, want veelal worden 
de lichtopeningen niet op een van de oppervlakte der ver
trekken gemaakt. Hoe treurig is 't niet gesteld in nauwe 
straten, bij achterhuizen en op vele trappen, lalousiecn cn 
gordijnen benemen b< vendien het licht. De lichttoevoer mag 
nooit opgeofferd worden aan de constructie, het uiterlijk aan
zien en den stijl der gevels. Ook luchtverversching is overal 
wenschelijk, evenals eene degelijke mcubileering en uit- en 
inwendige, opbeurende, vroolijke versiering van alle huizen. 
Geene wanverhouding van vensters ten opzichte der lokalen, 
die zij verlichten moeten! Vele gevels zijn te kaal, anderen 
te vol. te mooi; weer anderen vertoonen slechts muren met 
gaten. Alle onpassende uitbouwen en onlogische constructiên 
dienen vermeden. Zulke onstabiele uitwassen, vooral in nauwe 
straten, benemen lucht, licht of uitzicht en zijn daarenboven 
gevaarlijk. Vele geveltoppen, dakvormen en dakvensters la

ten te wenschen over, omdat ze veelal niet uit de constructie 
voortvloeien en met allerlei ijzers recht- en tegen den wind
druk in bedwang gehouden moeten worden. Een dakvenster 
moet een voornaam en sprekend deel van den top des gevels 
uitmaken. Ook zijn die hijschbalken met beffen afschuwelijk 
en nadeelig voor den gevel. Waarom dat hijschen aan de ge
vels niet afgeschaft en de trappen ruim genoeg gemaakt om 
al het noodige op en af te kunnen dragen? En wil de bewo
ner »par force" hijschen, laat hij dan ten minste verborgen, 
ijzeren uitschuifbalken maken, die niet wegrotten, niet leelijk 
en niet gevaarlijk zijn. 

De sousterrains worden vaak misbruikt. Daar behooren geen 
slaapplaatsen, wel provisiekelder en allerlei huishoudelijke ver
trekken, desnoods eetkamer, tc zijn. Ook zijn balkons af te 
keuren als gevaarlijk, voor ons klimaat ongeschikt en het uit
zicht belemmerend. Heter is een >loggia', die althans voor 
weer en wind kan afgesloten worden. Elke woning dient nicht-
baar haar eigen dak te hebben. Men zorge daarbij voor een 
passend silhouet en decoratief. Alkoven behooren in een goed 
plan niet thuis, daar zij lucht en licht missen. 

Ten slotte nog deze algemeene opmerkingen over dc huizen 
binnen de steden. 

Vaak is 't terrein ongunstig, te smal en wat dies meer zij; 
daarom is het des te meer noodig bij die zwarigheden te 
zorgen voor karakter, ziel, cachet en kunstwaarde. I.odewijk 
X I V schreef eens: »En tout i l faut de la jeuncsse, mais surtout 
dans les arts", en die woorden zijn op den huizenbouw altijd 
toepasselijk. Jeugd en frischheid bovenal. 

Het buitenverblijf heeft ook eigenaardige eischen en moet 
vooral in harmonie zijn met de omringende natuur. Zonderling 
hoekige villa's met leelijke zij- en achtergevels zijn er maar al 
te veel. Maar er zijn ook talentvolle bouwwerken Ook in 
deze moet het zijn en blijven: 

De ernst in kunst kan slechts bestaan 
Waar hart en hoofd tezamen gaan. 

In de apocriefe boeken, hoofdstuk 2 vers 22, staat: »in haar 
(dat is de wijsheid) is de geest, die verstandig, heilig, eenig, 
menigvuldig, scherpzinnig, behendig, welsprekend, rein, klaar, 
zacht, vriendelijk, ernstig, vrij, weldadig, menschlievend, 
vast, gewis en veilig maakt'. Ik besluit met de verzekering, 
dat onze jonge kunstbroeders heel wat voorrechten genieten, 
vergeleken bij het vroegere onderwijs in de techniek. En nu: 

Leef lang. bouw veel cn eer vooral uw vad'rcn streven, 
Zoek in uw werk steeds naar d'eelste harmonie; 
Geef kloek en trouw der kunst, in 'tkorte lieve leven, 
De kracht, de waarheid, d'eenvoud cn de poesie. 

Ten slotte hoop ik , dat gij Tollens' kaartspel of levens
woorden nooit op deze causerie zult toepassen, waar die voor
treffelijke Kotterdamsche koopman dichter zoo vol geest en 
humor zeide: 

•Menig vraagt en speelt in harten 
En koopt niets dan schoppen in". 

De Voorzitter bedankte de heeren Mnijsken en Leliman voor 
het belangrijke, wat zij te zien en te hooren gaven , en beval 
de Afdeeling in hunne sympathie aan. Daverende toejuiching 
gaf het bewijs, dat de Voorzitter in den geest van alle leden 
had gesproken. 

Ten slotte werden door den Voorzitter nog eenige monsters 
kunstmarmer ter bezichtiging aangeboden. Deze monsters: 
griotte d' Italië, levanto, sarancolin, rose dc castille, vert 
campan, zijn afkomstig uit de fabriek van de Vennootschap 
Hruno & Co. te Luik. In platen van verschillende afmetingen 
wordt het vervaardigd met en zonder lijstwerk. Uitnemend is 
het geschikt voor wandbekleeding van vestibules, gangen, 
serres, badkamers, trapportalen, enz; ook voor kolommen, 
voetstukken voor beelden, schoorsteenmantels enz. wordt het 
toegepast. Algemeen is men van oordeel, dat dit kunstmarmer 
door zijne bedriegelijke nabootsing van de natuur en door 
zijne degelijke samenstelling, die de gebreken van echt marmer 
doet verdwijnen, eene goede toekomst tegemoet gaat. De 
prijzen zijn voor vakken zonder opgaaf van afmeting 6 gulden, 
met opgegeven afmetingen 7.5 gulden en voor lijstwerk 10 
gulden den vierkanten meter. 

A F D E E L I N G GRONINGEN. 
Vergadering van 25 Af aart 18S7. 

Ter kennis van de leden werd gebracht een schrijven van 
het Bestuur der Amsterdamsche Afdeeling, met eenige exem
plaren van het prospectus der prijsvragen, onlangs door deze 
Afdeeling vastgesteld. 

De heer L. van Essen, tijdelijk leeraar in het rechtlijnig 
teckencn aan de Burgeravondschool te Groningen, werd met 
algemeene stemmen als lid der Afdeeling aangenomen. 

De heer J. B. Jager gaf een beknopt overzicht van het leven 
en de werken van Michel Angelo lluonarotti en helderde zijne 
bijdrage door afbeeldingen op. 

Daarna werd van gedachten gewisseld over onderwerpen van 
verschillenden aard, o. a. naar aanleiding van de bekende 
brochure van den ingenieur Tutein Nolthenius en die van 
den heer Moolcnaar. 
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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 31 Maart 1887. 

De antwoorden, ingekomen op de beide door de 
Vereeniging voor de leden uitgeschreven prijsvragen , 
waren ter vergadering tentoongesteld. Voor eene m o-
numentale brug over eene rivier van 135 M. breedte 
traden drie ontwerpen in het strijdperk, terwijl zich 
voor eene eenvoudige v i l l a zonder torens of bel
védères ten behoeve van een klein gezin vier mede
dingers hadden opgedaan. Behalve deze zeven ont
werpen was er nog een variante op een der plans voor 
de monumentale brug, waarbij, met behoud der hootd-
gedachte , eene andere oplossing was uitgewerkt. 

De Commissie van beoordeeling voor de brug, be
staande uit de heeren Prof. E. Gugel, P. J. Weelden-
denburg en W. C. van Goor, kende den eersten prijs 
(een gouden medaille met getuigschrift) met algemeene 
stemmen toe aan het ontwerp, ingezonden onder het 
motto Wodan, maar vond geene aanleiding den twee
den prijs, waarvoor een getuigschrift was uitgeloofd, 
aan een der beide andere antwoorden of aan de variante 
te geven. 

De heeren P. J. Weeldenburg, T. L. Kanters en 
J. Muller, die de bcoordeeling der ontwerpen van de 
villa op zich hadden genomen, waren van meening, dat 
de uitgeloofde prijzen niet konden worden toegekend; 
van de twee plans, die zich het meest onderscheiden, 
was het eene, in strijd met de bedoeling van het pro
gramma, te rijk behandeld en leed het andere aan min
der goede indeeling van het plan. De Commissie 
stelde voor het eerstgenoemde plan met eene wijziging 
in De Bouwmeester op te nemen en aan het andere 
eene belooning van f 25 toe tc kennen. 

De heeren J. P. S'ok Wz. en W. Stok Jr. zijn de 
ontwerpers van de bekroonde monumentale brug. 

In behandeling komt de vraag naar eene eenvoudige 
wijze om de vervalsching van schelpkalk met stuifkalk 
of andere stoffen onmiddellijk te kunnen ontdekken. 

Het Bestuur had heeren kalkbranders en andere be
langhebbenden tot het bijwonen der vergadering uit-
genoodigd en enkelen hadden daaraan gevolg gegeven; 
anderen hadden bericht gezonden, dat zij verhinderd 
waren aan de uitnoodiging te voldoen en weder ande
ren hadden schriftelijk van hunne belangstelling in dit 
onderwerp doen blijken. 

Nadat de steller der vraag hare bedoeling had toe
gelicht , werd door een der uitgenoodigden op het 
groote belang van den bloei der kalkbranderijen ge
wezen. 

Als slotsom van eene, door spreker gemaakte sta
tistiek werd medegedeeld , dat 83"/., der waarde van 
de kalk betaald wordt aan arbeidsloon voor de verschil
lende verrichtingen. Schat men de productie op een 
millioen hectoliter, en stelt men den prijs van de kalk 
op slechts 40 cent, dan geeft dit de eerbiedwaardige 
som van ruim 3 ton gouds, alleen aan arbeidsloon. 

Een andere belanghebbende, het eigenlijke punt in 
quaestie aanvattende, was van meening, dat vroeger 
liet groote verschil in prijs tusschen schelpkalk en 
steenkalk aanleiding tot vermenging gegeven heeft, 
en dit bij het tegenwoordige geringe verschil in prijs 
minder voorkomt; dit neemt niet weg, dat de vraag 
van groot belang blijft, ook met het oog op onze 
nationale nijverheid. Spreker wees op het moeilijke 
om een afdoend antwoord te geven, vooral omreden 
niet alle schelpkalk van gelijke qualiteit is en dit af
hankelijk is van de meer of minder goede soort schel
pen, die gebrand worden. Er bestaat groot verschil 
tusschen de schelpen van Zuiderzee en Noordzee; de 
laatsten zijn op alle plaatsen niet van dezelfde hoeda
nigheid. Spreker gaf in het kort eene beschrijving 

van proeven, die eenige uitkomst hebben opgeleverd, 
en constateerde het noodzakelijke om, naast de te 
beproeven kalk, zuivere kalk onder het bereik te 
hebben. Mocht het tot het uitschrijven eener prijsvraag 
komen, dan achtte spreker het wenschelijk, dat ook 
zuivere practici hunne krachten aan de beantwoording 
zouden wijden. 

Het bespreken der vraag, welke kalk de beste is en ot 
aan schelp- dan wel aan steenkalk de voorkeur moet 
gegeven worden , gaf aanleiding tot zeer tegenstrijdige 
antwoorden. Na toelichting van beide onderwerpen door 
verschillende sprekers, werd de vraag gesteld: moet 
er getracht worden in deze licht te verkrijgen door het 
uitschrijven eener prijsvraag, en zoo ja, in welken 
vorm? Verschillende meeningen werden geuit en leid
den tot het besluit 0111 twee prijsvragen uit te schrijven, 
en wel: I" . door welk eenvoudig middel kan spoedig 
worden geconstateerd of schelpkalk met andere stoffen 
is vermengd? en 2". welke kalk is beter, schelpkalk 
of steenkalk? 

Komen er voldoende antwoorden in , dan zullen deze 
door den druk verspreid worden en voor de prijzen 
zullen de gelden bestemd worden, die reeds voor dit 
doel waren toegezegd en staande de vergadering ver
meerderden. De som, die na aftrek van eenige on
vermijdelijke kosten overblijft, zal zoodanig verdeeld 
worden, dat voor het antwoord op de eerste vraag 
en voor dat op de tweede wordt beschikbaar gesteld. 

Eene uitvoerige discussie over de samenstelling der 
commissie van beoordeeling leidde tot het besluit, de 
deelnemers in de geldelijke bijdragen uit te noodi-
gen personen te noemen, die daarvoor in aanmerking 
zouden kunnen komen en het Bestuur te machtigen 
daaruit eene keuze te doen. 

De Voorzitter deelde nog mede, dat naar aanleiding 
van het besluit, in de voorgaande samenkomst genomen, 
om eene excursie naar Den Haag te doen, van den 
heer Lefèvre een schrijven is ontvangen, waarin hij 
zich bereid verklaart voor de leden eene séance te 
houden. Voor het regelen dezer excursie werd eene 
commissie van drie leden benoemd. 

PRIJSVRAGEN. 
De Afdeeling Leeuwarden van de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst schreef twee prijsvragen 
uit; op de eene: een t rams ta t ion , werden seven, 
en op de andere : eene a fs 1 u i t i n g met schuif
deuren tusschen twee vert re k ken , tien ant
woorden ingezonden. In het verslag der vergadering, 
door deze Afdeeling den n l | f " Maart jl. gehouden en 
voorkomende in De Opmerker van 19 Maart d. a. v., 
bladz. 94, zijn de motto's van deze antwoorden opge
noemd en komt de mededeeling voor, dat de heeren 
Moolcnaar, Hazeu en Hubscher, allen te Groningen, 
als Jury zullen optreden. 

Het ontwerp voor een tramstation, onder het motto 
Friso ingezonden , is bekroond cn als vervaardiger heeft 
zich bekendgemaakt de heer K. L. Paber, opzichter 
bij de gemeentewerken te Leeuwarden. 

Voor de tweede prijsvraag heeft geene bekroning 
kunnen plaatsvinden. 

De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rot
terdam schreef mede twee prijsvragen uit en wel eene 
monumentale brug over eene rivier van M . 
breedte en eene eenvoudige v i l l a . Het ontwerp 

j van de heeren J. P. Stok Wz. en W. Stok Jr., op de 
eerste prijsvraag ingezonden, werd met algemeene 
stemmen bekroond en voor de tweede prijsvraag wer
den geene prijzen toegekend. Voor verdere inlichtin
gen wordt naar het in deze courant opgenomen ver-

* slag der Vereeniging verwezen. 
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MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A FDEELl X(i L E E U W A K D E N . 

Vergadering van Vrijdag 1 April 18S7. 
Bij het openen der vergadering richtte dc Voorzitter 

een woord van welkom tot dc nieuwe leden , de heeren 
Van Driesum en Jansen , beiden ter vergadering aan
wezig, waarna de notulen der vorige bijeenkomst wer
den gelezen en vastgesteld. 

De Voorzitter bood der Afdeeling een twintigtal 
keurig bewerkte diploma's aan, gcphotolithographeerd 
naar een ontwerp, door het lid Faber geteekend; bij 
monde van den heer Rooseboom ontving de heer Noor
dendorp den dank der Vergadering voor deze attentie. 

Het verslag der handelingen van de Afdeeling ge
durende het jaar 1886 werd door het Bestuur ter tafel 
gebracht en onveranderd goedgekeurd, waarop den 
heer Van Wijngaarden het woord gegeven werd om 
de vraag te bespreken : Welke is liet eenvoudigste en 
tevens doelmatigste vcrwarmings-systeem, met afvoer 
van bedorven en aanvoer van frisse lie lucht, voor onze 
vertrekken, met gebruikmaking van kachels of haarden T 

Spreker trad in eenige algemeene beschouwingen, 
waarop bij het aanbrengen van elk ventilatie- en ver
warmingstoestel moet gelet worden, en somde de voor
waarden op, waaraan een woon- of slaapkamer in 
verband met de gezondheid der bewoners moet beant
woorden. De wijze van af- cn aanvoer, de benoodigde 
hoeveelheid en de hoedanigheid der lucht, wat het 
vochtigheidsgehalte aangaat, werden besproken en de 
vereischten genoemd, waaraan een goed ingerichte 
kachel of haard in de eerste plaats moet voldoen. 
Spreker stond stil bij eenige vrij goede oplossingen 
van dit vraagstuk, o. a. de kachel van Péclct, de 
verbeterde Duitsche vulkachel van Lammery en het 
nog meer geslaagde systeem Weigel, waarbij de 
toe- cn afvoer van de verwarmde lucht beter gere
geld kan worden. Kindelijk besprak de heer Van 
Wijngaarden de inrichting der haarden, waaronder die 
van Gaillard als goed geslaagd werd aangewezen om 
daarna te komen tot eene samenstelling van verwarming 
en luchtverversching, waarvan door den architect Breton 
melding wordt gemaakt in een onlangs verschenen 
nummer van de Seniaiue des Constructeurs. 

Op voorstel van den heer Kramer werd spreker uit-
genoodigd zijne belangrijke bijdrage, die door tal van 
duidelijke teekeningen werd opgehelderd, een of meer 
avonden op dc leestafel ter visie te leggen, waartoe 
de heer Van Wijngaarden zich bereid verklaarde. 

Het lid Dr. Mensinga deed hierop eenig mededee
lingen omtrent door hem in practijk gebrachte hulp
middelen, en zulks naar aanleiding van eene opmerking 
van den Voorzitter, dat het bezwaarlijk gaat in vele 
bestaande toestanden tot eene goede oplossing te komen. 

De heer Ten Doesschate behandelde de vraag: In 
lx/elke gevallen cn op welke gronden is betonfundeeriug 
onder bruggen, sluizen en andere bouwwerken aan te 
bevelen berecn een gewone houten fundccring en hoe moet 
zij Worden geconstrueerd ? 

Na het geven van eene omschrijving van de verhou
ding der mortels voor beton, deelde spreker mede, 
dat dergelijke fundeeringen in hoofdzaak bij groote 
waterwerken worden aangebracht; voorts bij werken 
van kleineren omvang, als de gelegenheid tot afdam
men ontbreekt, dat voor eene houten, fundeering noo
dig is en ook voor fundeeringen, die hoog worden 
aangelegd Voor de buitenfronten van sluizen wordt 
somwijlen eene betonfundeering gemaakt ter verzekering 
tegen grondschuiving of tegen paalworm. Verschillende 
samenstellingen van betonfundeeringen werden door 

spreker verklaard; naar aanleiding hiervan deed de 
Voorzitter de mededeeling, dat de onlangs afgebroken 
Nieuwe toren op een gemetselden voet rustte, die 
slechts 70 c.M. onder den beganen grond was aangelegd 
en dat deze zwakke fundeering vrij zeker de oorzaak 
was van de steeds toenemende helling van den toren. 

In de pauze werd gelegenheid gegeven om de ant
woorden te bezichtigen, ingezonden op de beide door 
dc Afdeeling uitgeschreven prijsvragen; na afloop 
daarvan bracht het lid Baron rapport uit over de 
door hem genomen proeven met kalkolith, die over 
het algemeen niet voldeden aan de verwachting, die 
daarvan gekoesterd werd op grond van de circulaire 
van den heer Huinck. Een mengsel van kalkolith 
met water werd op een muur gestreken en was na 8 
of 10 dagen nog vloeibaar, terwijl het in twee uren 
tijds moest zijn opgedroogd; het dekkend vermogen 
op hout is gebleken niet grooter te zijn dan dat van 
andere daartoe geschikte stoffen. 

De Voorzitter richtte het woord tot den heer M . 
L. Faber, die zich had bekendgemaakt als inzender 
van het bekroonde ontwerp op de eerste prijsvraag 
en overhandigde hem het diploma der Afdeeling met 
den daaraan verbonden prijs van ƒ30. De heer Faber 
bracht woorden van dank voor de eervolle onderscheiding. 

Het door de heeren Van Rietschoten en Hou wens 
in den handel gebrachte ijzeren vlechtwerk, tot ver
vanging van plafond beschrooting, werd door een der 
leden besproken, wien het na gedane proefneming 
voorhands gebleken was, dat het niet kan worden 
aanbevolen, wat de hoeveelheid specie en het arbeids
loon aangaat. Hij verklaarde zich bereid nieuwe proe
ven te nemen en daaromtrent rapport uit te brengen; 
de heer Baron nam op zich de granito, door het lid 
Fincke gefabriceerd, aan een onderzoek te onderwerpen. 

Met een woord van dank aan de verschillende spre
kers sloot de Voorzitter de talrijk bezochte bijeenkomst, 
die tevens de laatste van dit seizoen is; spreker uitte 
de beste wenschen voor den bloei der Afdeeling en 
het welzijn harer leden. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
In antwoord op de heden ontvangen briefkaart, 

postmerk Rotterdam, dient, dat de ruimte van ons 
blad niet toelaat verslagen te geven van de tentoon
stellingen, prijsuitdeelingen en openbare lessen der 
Ambachtsscholen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
LEEUWARDEN . In eene op 30 Maart j l . gehouden vergadering 

van de Vereeniging N i j v e r h e i d alhier, waren o. a. tentoonge
steld de teekeningen, vervaardigd door volwassen werklieden 
op den winteravond-cursus van het Bisdomfonds. Deze cursus, 
in hef jaar 1S82 door den heer jhr. Mr. D. O. Engelen, als 
beheerder van genoemd fonds, opgericht en aanvankelijk met 
een 30tal leerlingen begonnen, telde dit jaar 78 deelnemers, 
terwijl nog een grooter aantal zich daartoe hadden aangemeld. 
Zij staat onder dc leiding van den heer S. Baron, Directeur der 
Ambachtsschool, die daarbij terzijde wordt gestaan door de 
heeren H. van der Heij, N . van der Hoef cn H. J . de Groot, 
allen leeraren aan deze inrichting, en den heer A. T. van Wijn
gaarden, hoofdopzichter der gemeentewerken. Daar de am
bachten der verschillende leerlingen zeer uiteenloopen, is het 
onderwijs daarnaar geheel ingericht en wordt dit tlink en prac-
tisch opgevat. 

Uit deze tentoonstelling blijkt dan ook, dat de poging aan 
volwassenen iets te leeren, waartoe hun vroeger de gele
genheid ontbrak en waaraan zij bij de beoefening van hun 
vak het allereerst behoefte hebben, niet alleen zeer goed is 
gelukt, maar bovendien door de werklieden zeer wordt gewaar
deerd. Ecre dan ook aan het loffelijk streven van den heer 
Engelen, die in weerwil van zijn vertrek naar elders het eens 
begonnen werk niet heeft afgebroken, overtuigd als hij was 
van de goede vruchten, die deze cursus reeds heeft afgeworpen; 
eere ook aan den ijverigen Directeur voor zijne zeker niet ge
makkelijke taak. 
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' S - G R A V E N H A G E . Bij Koninklijk besluit 
is R . A . van Sandick, laatstelijk ingenieur 
3e k l . bij den Waterstaat en 's Lands burg. 
openb. werken in Xed.-Indie, lhans met 
verlol hiertelande, op verzoek eervol uit 
>s Lands dienst ontslagen. 

— Voor de kunstnijverheid-tentoonstcl-
ling. in 18S8 te houden, is een uitvoerend 
comité benoemd, dat samen zal werken 
met een negentigtal mannen van naam in 
alle streken van het land om een ten
toonstelling, een ieders belangstelling waar
dig, tot stand te brengen. 

Een waarborgfonds van f 70,000 wordt 
geacht noodig te zijn cn de bedoeling is 
dit kapitaal in kleine aandeelen van ƒ 5 0 
uit te geven. 

Het voornemen bestaat een afzonderlijk 
gebouw in de Koekamp te 's-Hagc voor 
de tentoonstelling op te richten. Donder
dag heeft de eerste gecombineerde ver
gadering plaats gehad van de leden der 
tentoonstellings commissie met het comité 
van uitvoering, dat bestaat uit de heeren 
Dr. L. Mulder, Voorzitter, Mr. W. Stor
tenbeker, Vice-voorzitter , A. E. van Kem
pen en Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot. 
Penningmeesters, A . W. Stortenbeker, 
Jhr. Mr. R. A. Klerck en M. M . Couvee Jr., 
Secretarissen. 

DORDRECHT, Voor het Museum zijn 
twee portretten aangekocht en reeds ter 
bezichtiging gesteld; het eene van Ferdi
nand Bol (geboren te Dordrecht in 1616 
cn overleden te Amsterdam in 1680), is 
het portret van dien meester en het an
dere van Cornells Hisschop of Ilusschop 
(geboren te Dordrecht in 1630 en aldaar 
overleden in 1674) het portret van een schil
der en waarschijnlijk mede dat van den 
meester. 

ARNHEM. Voor de vacecrcndc betrek-

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

woonhuis van 10 vertrekken . 
badinrichting 
watercloset. . . . . . . . 

/ I S 

king van hoofdopzichter bij de gemeente 
werken, op eene jaarwedde van 1500 tot 'gevelbesproeiing ± » 2 . — 
1700 gulden, hebben zich niet minder dan i ~~Z 
78 sollicitanten aangemeld. Voorts heb-I Samen f 21.50 
ben 136 personen verzocht in aanmerking I 1 ! l J c e n a a n l e K °P bovenbedoelde wijze 
te komen voor de nieuwe betrekking van , s z , ; k c r " e c n sprake van eenige weelde, 
inspecteur der bouwpolitie, waaraan aan- "iaat alleen van datgene, wat in cen goed 
vankelijk een tractement van /'1000 ver- burgergezin noodzakelijk is; niettemin ver
bonden is. tegenwoordlgt de abonnementsprijs, bere-

De benoeming, zoowel van den h o o f d - l k e n d t c K e n c , e n p e n n i n K 25 • e en gekapi-
opzichtcr als den inspecteur der bouwpo-' taliscerd bedrag van ongeveer ,/ 5 4 0 . — , 
litie, geschiedt door het college van B en . onvermindcid de kosten van aanleg der 
W., op voordracht van den Directeur der 1

1 >: i d , n S l n h e t P*-'rceel van den abonnent. 
Gemeentewerken. 

ein sa sai/ieres, sc/iönes Mauerwerkhir-\ — D e ingenieur D. Drost, werkzaam bij 
stellen tassen. |den aanleg der Delftsche waterleiding, is 

GOUDA . In de volgende zitting van den I b e l a s t , ' " f h u t toezicht op den aanleg der 
Raad zal worden overgegaan tot de bcnoe- i waterleiding te kaïnpen. 
ming van een boekhouder-opzichter bij de, —De civiel-ingenicur J. E. H. Bakhuis, 
fabrikage, waarvoor zich 37 sollicitanten : vroeger werkzaam bij de Panama-kanaal
hebben aangemeld. Aan acht der mede- werken, vertrekt binnenkort naar Noord-
dingers is ccn examen afgenomen, waarvan j Amerika, waar hem het toezicht is opge-
de uitkomsten ter visie van den Raad zijn' dragen over de herstelling van de Leaven-
gelcgd. worthbrug (over de Missouri in Kansas), 

VI.AARDINCEN . De Vlaardingsche Wa-J w e l k e BRU!>' I N 0 C T - J- gedeeltelijk door 
terleidingmaatschappij keert over het afge-1 b r a n d werd vernield, 
loopen jaar ccn dividend van 3 pCt. aan i 
de aandeelhouders uit. De toestand der 
Maatschappij is zeer gunstig. 

MAASTRICHT. In navolging van zoovele 1 
andere groote steden, zal deze stad ook 
weldra hare drinkwaterleiding bezitten. 
Het machinegebouw niet hoogdruk-reser
voir zijn bijna voltooid en aan de buizen
leiding in de stad wordt met ongewone 
kracht gearbeid. zoodat binnen weinige 
maanden de voltooiing mag worden te 
gemoet gezien. 

Het nut van eene goede drinkwaterlei
ding is wijd cn zijd verkondigd en ook 
hier genoegzaam bekend, maar van eene 
groote deelneming in het gebruik is men 
hier nog weinig verzekerd, omdat het 
drinkwater van de gewone welputten over 
het algemeen van goede qualiteit is en 
de kosten van aansluiting aan de drink
waterleiding voor de gewone burgerij — 
die niets dan westersche eenvoud kent — 
nog al belangrijk zijn, zooals blijkt uit de-
voorwaarden, die dezer dagen verspreid 
zijn. 

Volgens die voorwaarden kan een abon
nement per jaar berekend worden als volgt: 

Het is te vreezen dat velen, die thans 
goed drinkwater hebben, tegen deze be
langrijke uitgaven zullen opzien; van aan
vragen tot aansluiting hoort men dan ook 
nog weinig spreken. 

— Wij vestigen de aandacht op de cir
culaire, door den heer Fr. van del.ooSr. 
dezer dagen verspreid. Heeft deze fabri
kant zich door de nageperste waalstecnen, 
die op zijne fabriek te Üemmel bij Nij
megen vervaardigd worden, reeds naam-
gemaakt, het gebruik van deze steensoort 
zal zonder twijfel vermeerderen, nu er ook 
nageperste profiel- en siersteenen te be
komen zijn. 

In de circulaire worden dc nageperste 
waalstecnen, trottoirklinkers, sier- en ?ro- | i c t , - t c r b i j [ l e gasfabriek te Utrecht, ver 
BeUteenen omschreven, wa de afmetingen u £ n i , c s t

J

c l l m * n o p zich. 
en kleuren aangaat, terwijl afbeeldingen I — 
der voorhanden profiel- cn siersteenen en 
opgave der prijzen tot leiddraad strek
ken voor de bouwkundigen, die dit mate
riaal willen toepassen. De waarde der 
circulaire wordt verhoogd door de beschrij
ving der fabrikage. het rapport, tc dier 
rake uitgebracht door de Maatschappij 

B E N O E M I N G E N . 
De Gemeenteraad te Dordrecht benoemde 

1 tot adjunct-directeur bij de gasfabriek en 
, hoogdruk-waterleiding den heer F. Hij-
I ner, directeur der gasfabriek te Hoogezand, 

Stemmen ; de heer R. Zijlstra Gzn., 

BURGEMEESTER SN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op 

Zaterdag 9 April 1887, 
des middags te 12 uur, op het Iïaadhuis, 
in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van eene Openbare 
Lagere School der 3de klasse 
voor Jongens en Meisjes, o p e e n 
T e r r e i n achter de F r a n s Ha l s 
straat. 

De voorwaarden dezer aanb-'steding zijn 
uitsluit.-nd te verkrijgen t'-r Stadsdrukkerij, 
tegen betaling vanf1.50 (met i teekeningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architect, op het Raadhuis, 
kamer N " . 101, des ochtends van 10—12 uur. 

hitrgemeestcr cn Wethouders mornaemd ; 

V A N TIENHOVEN. 
De Secretaris, 

L E .IOL1.E. 
Amsterdam, :10 Maart 1SS7. 

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS V,IN 
HOTTE tl DAM zijn voornemens op Dingsdag 
den 19 April 1887.' des namiddags ten 1 ure, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

H e t maken van een A d m i n i s t r a 
t i e -Gebouw, W o n i n g voor den 
Onder-Direc teur e n W o n i n g voor 
den Hoofdbaas, ten behoeve v a n 
de u i t b r e i d i n g der Gemeento-
Gasfabr iekaan dcuOost-Zeedijk. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisneming 
op de Rlaalse/ijie Secretarie en het Slmls-
'Timmerhitis te Rotterdam, en zijn tevens voor 
fi,— verkrijgbaar bij Wed. P. VAN WAF.S-
BERGE en ZOON, Hockdrukkers, Houtlui» 
n». 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhals. De aanwijzing in loeo 
zal plaats hebben op Dingsdag den \i April 
18S7. des voormiddags ten 11 ure. 

tot Bevordering der Houwkunst, de mede
deelingen omtrent het weerstandsvermogen 
en het opnemen van water, dc attesten 
van verschillende deskundigen en de lijst 
der agenten, die zich met den verkoop 
belasten. 

Voor de Nedcrlandsche industrie is het 
streelend onder de attesten eene verklaring 
'e vinden van den heer Th. van Gimborn 
te Emmerik, die den gevel van zijn woon
huis deed optrekken met steen van den 
heer Van der Loo en zich als volgt uit
laat: mit keincm andern Stctnc tuird'sic/t 

Bekroond: 
D i s s e l d o r p i s s o 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
F r ank fo r t a /M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K VAN 

M a r m e r m o z a ï e k en Terrazzo-vloeren, G l a s m o z a ï e k , 
Kunstmarmer e n 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 I K t o . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
P E E D . E T S T G E U S , Amsterdam, 

Heereiig'i-aclit. by de Oude Spiegelstraat n . 335. 

é 



112 D E O P M E R K E R . 2 April 18S7. 

POLYCHROOM-CEMENT uitsluitend verkrijgbaar bij 

Theod. Ferd. B i e r h o r s t , eerste Nederl. M o z a ï e k f a b r i k a n t , Haarlem. 

BECKER & KlhIMM.H. - 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 , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

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

ENGELSCH CALQUEERLINNEN 
van uitnemende kwaliteit, uit de voornaamste'Engelsche Fabriek, exprereelijkvoor 
ons gefabriceerd en daarvoor met onze Firma gewaarmerkt: in rollen van 22 Meter, ter 
bncdte van 0.77, O.'.W en 1.10 Meter. 

Te verkrijgen, benevens alle andere Teekenbehoeften in het 
Magazijn van Teeken en Bureaubehoeften voor Bouwkundigen, 

v a n T i l . .1. DolllM* en X O O I I Voorstraat H . 502/3 t e I Icrht. 

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 IN". « 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 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 t r a a t 

A M S T E R D A M . 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
De aanbesteding der onderhoudswerken op 

den spoorweg Helder—Amsterdam en Zaan
dam—Enkhuizen, volgens Bestek N" . 898, aan
gekondigd voor den ii,n April 1 SST, wordt 

U I T G E S T E L D 
tot den 18*» April 1887. 

lie Administrateur. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Dinsdag 19 April 
1887, 's voormiddags 11'/, uur, in het open
baar ten Gemeentehuizo 

AANBESTEDEN: 
Het afbreken van den bestaan-

den houten en het maken van 
een NIEUWEN STOEL van ge
trokken ijzer voor het klokken
spel in den Grooten Toren. 

Begrooting /'5000. 
Aanwijzing Woensdag en Donderdag 18 en 

14 April c. k., 's voormiddags 11 ure, ten 
Gemeentehuize, bureau Gemeentewerken ; 
bestek met bijbehoorende teekeningen en ge
zegeld inschrjjvingsbiljet tegen betaling van 
/1 — na (i April e. k. — ter Secretarie ver
krijgbaar. 

GRINT. 
Het Gemeentebestuur van ZWOLLER

KERSPEL is voornemens op Vrijdag 22 April 
a. s., 's voormiddags te elf uur, op het Ge
meentehuis aan de Nieuwe markt te Zwolle, 
aan te besteden: 

De levering van 377 MP. grint, ten 
behoeve der kunstwegen. 

De voorwaarden van aanbesteding kunnen 
op aanvraag kosteloos verkregen worden op 
het Gemeentehuis. 

PIIOTOLITIiOGRAPIME, P I I 0 T 0 M C 0 G B A P H 1 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 dc aandacht 

op zijne inrichting voor l 'hot.iiili .graphie, 
byzouder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l 'h.tozlnc.-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne Méiéati pe-lnrlchtlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfret co aanvragegratistoegezonden. 

d e L i i r a T c T ^ 
OoUxeedljk 248, Rotterdam 

VLOER-en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, ( D I B T - E \ I JZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden. 

Nageperste 

Gevel- , Sier- en Profielsteenen 
FR, VAN DE L00 Sr! Bemmel bij Nijmegen. 

Gouden Medaille Antwerpen 1885. 
Eere Diploma Groningen 1886. 

V e e l v e r m i n d e r d e prjjzen. 
Gedrukt bjj G. W . van der Wiel & C»., tt Arnhem. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY U B , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

FABRIEK i K A D E M A R K . MATUURL ASPHALT 

AMSTERDAM f f R É VAL DE TRAVERS 

Beltweg N". 3. X O J ? W ZWITSERLAND. 
G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - K i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z j j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , l i e t o n - l ' u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindeli jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 8, Amsterdam, of bjj den Heei 
H . G . KNOOPS C.OZN . , Beekstraat F . (12, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
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Redactetir-Uitgever F. W. V A N GENDT IGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertenliën: 

Bureau van De Opmerker, DnVkoningenstnal 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura el Amicitia JAN SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEYJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. POSTHUMUS MEYJZS, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van hel Genootschap betreft, aan den lieer 

F. J . BRF.MMKK HZN., Reguliersgracht 74, te Amsterdam. 

A.W.W., 
ABONNEMENT / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indië f 9.—> heiden hij vooruitbetaling. 

AI>VERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en" 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONHF.KLIJKK 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 hij den Iloofd-correspondent Jon. (J. STEMI.KR C/.N., Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Wegens de aanstaande koningsfeesten zal de 88i s ' e 

gewone vergadering, in plaats van Woensdag 13 
April, worden gehouden op Woensdag 20 April. De 
agenda hiervoor zal in het volgend nummer worden 
medegedeeld. 

De volgende antwoorden zijn ingekomen op de i s t e 

gow^iie prijsvraag „Een decoratieve eeiepooii op dc 
brug over den Amstel, bij de Hoogesluis te Amsterdam": 
1" La Patrie, 2" Vivat Rex, 3° Oranjehoven, 4" 70, 
5" 1817—1887, 6° Schets, 7" Amsterdam, 8" Tijde
lijk, 9" Jo, 10° Pro Patria, 11" Amstel-hotel, 120 

Triomph, 130 Spoed, 14" Vrijheid, 15" Rex, 160 

1817, 17° Oranje boven. Deze antwoorden zijn in de 
sociëteitszaal geëxposeerd. 

Namens het Bestuur: 
de 1.ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

(A. et A.) D E A P R I L F E E S T E N TE 
A M S T E R D A M . 

Hoewel de hoofdstad reeds op 19 Februari haar 
ingenomenheid met de feestviering van 's Konings 
zeventigsten geboortedag door het uitsteken van vlaggen 
en de andere „gebruikelijke" eerbewijzen had betuigd, 
wenschte zij nog op schitterender wijze haar ingeno
menheid met het feest te doen blijken. Af-en-toe 
bestaat er een behoefte aan feestvieren; elke gelegen
heid, die zich aanbiedt, wordt gretig aangegrepen. 
Amsterdam had in lang geen feest gehad en — spijt den 
mopperaars, die meenden dat het dwaasheid is om, 
zooals tegenwoordig geschiedt, iemands zeventigjarigen 
geboortedag met buitengewonen luister te vieren, en 
dat deze gewoonte haar ontstaan dankt aan het ver
plicht aftreden, waartoe de onverbiddelijke wet de hoog
leeraren , wier jaren tot zevenmaal tien gestegen zijn, 
dwingt — spijt dezen mopperaars, heeft de stad, die als 
keyserin de kroon draught van Europe, zich aangegord, 
om zich weer eens in al haar pracht te vertoonen. 

Amsterdam is een stad, die zich meer dan andere, 
tot versiering leent. Reeds op zichzelf is zij schilder
achtig ; haar kronkelende grachten cn nauwe straten 
geven haar iets pittoresks, dat vele andere plaatsen 
missen. Wel heeft de moderne wansmaak, helaas, reeds 
veel bedorven, maar er is nog genoeg over om het 
oog des kunstlievendcn beschouwers tc boeien. 

Wie echter een stad als Amsterdam wil versieren, 
dient een man van smaak te wezen; meer dan elders 
valt daar een mingeluktc decoratie onmiddellijk op on-
gename wijze in het oog. En, hoewel de bewo
ners der Amstelstad bijna allen door de wijkversie-
ringen van hunne liefde voor het Vorstelijke Huis 
hebben blijkgegeven op eene wijze, die voor hun goe
den wil getuigt, lang niet allen hebben tevens ook 
blijkgegeven van den goeden smaak, die in een stad, 
schilderachtig als Amsterdam, in de eerste plaats 
vereischt wordt. 

Het is toch niet voldoende , wat staken in den grond 
te plaatsen, wat sparreboomen tusschen de straatkeien 
te steken of wat slingertjes van groen en lichtjes langs 
de boorden der grachten aan te brengen , ja zelfs niet 
om eerepoorten te bouwen, wier afmetingen meer dan 
gewoon zijn, om aan Amsterdam een passende versie
ring te geven. Wanneer een kunstenaarshand dit alles 
niet schikt en plooit, wanneer de conceptie eenvoudig 
aan den eerste den beste „timmerman en makelaar" 
wordt overgelaten, wordt geen geheel verkregen, dat 
der hoofdstad waardig is. Gelukkig hebben tal van 
versieringscommissiën dit ingezien, en het mag een 
verblijdend verschijnsel genoemd worden, dat vooral 
aan de jonge garde der bouwkunstenaars, die zich zoo 
gaarne en met zooveel succes op decoratief terrein be
weegt, het maken der ontwerpen en de leiding der 
uitvoering is opgedragen. 

A l is nog, op het oogenblik dat wij dit schrijven, 
lang niet alles gereed, en laat het zich aanzien, dat 
de meest omvangrijke versieringen eerst ter elfder ujre 
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voltooid zullen worden, wij kunnen toch reeds het een 
en ander omtrent de decoraties mededeelen, daar vele 
teekeningen, waarvan wij er enkele op bijgaande plaat 
weergeven, onzer verbeeldingskracht ter hulpe kwamen. 

Voor wij onze bespreking beginnen, moge een enkel 
woord omtrent de eischen, waaraan een goede versie
ring onzes inziens voldoen moet, hier eene plaats vinden. 
Monumentaliteit, hoe gewenscht overigens bij bouw
werken, is bij een versiering niet op haar plaats. Een 
versiering moet den indruk van tijdelijkheid geven; 
het is dus, gelooven wij, verkeerd gezien, wanneer 
men haar te massief, te zeer als nabootsing der wer
kelijkheid maakt. Luchtig, vroolijk spelend moet zij 
zijn; alle zwaarmoedigheid dient vermeden. Sommigen 
onzer kunstenaars heeft hun neiging tot het monumen
tale parten gespeeld; zij hebben, hoeveel verdiensten 
hunne versieringsontwerpen overigens ook bezitten, 
niet genoeg aan Goethe's kernachtige uiting gedacht: 
was glanst ist fur den Augenblick geboren. Op het ech
te wat der Nachwelt unverloren blijft, komt het bij een 
versiering minder aan. 

Beginnen wij onze besprekingen met de versiering, 
die op den Dam is aangebracht. 

De Voorzitter des Genootschaps, de heer Jan Springer, 
heeft hier het ontwerp geleverd. Rondom het monu
ment, dat reeds zoo lang door ieder kunstliefhebber 
naar een meer uit het centrum der stad gelegen plek 
gewenscht wordt, is een breed vierkant voetstuk ge
timmerd , waartegen vier bassins, waarin leeuwenkoppen 
water spuwen, zijn aangebracht. De bovenzijde van 
dat voetstuk (waarom schreven de dagbladen toch met 
zeldzame eenstemmigheid het on-Hollandsche sokkel?) 
is versierd met de wapens der provinciën, terwijl ba
nieren het omgeven. Op het basement is een vierkant 
gedeelte aangebracht met nissen, waarin allegorische 
voorstellingen en zuilen, door groen omgeven. Acht 
monumentale standaards, ter hoogte van zeventien 
meter, met vlaggen en groen getooid, dragen cartels, 
waarin electrische lampen zullen worden aangebracht. 
Zoowel de middenversiering als de standaards zijn in 
rijke kleuren geschilderd. 

De versiering van de Kalverstraat werd opgedragen 
aan ons medelid, den heer A. Salm G.Bz. Aan den Dam 
en aan de Munt staan twee zuilen met scheepssnebben, 
een navolging der Romeinsche rostra. Zij zijn acht 
meter hoog en decoratief beschilderd. Lantaarns, 
groen en bloemen dienen tot sieraad van deze zuilen. 
Langs de huizen zijn in de Kalverstraat guirlandes, 
met vlaggen versierd, die 's avonds a giorno verlicht 
zullen worden. Ook tachtig kronen met vetpotjes zul
len ontstoken worden. 

In de Reguliersbreestraat staat een eerepoort, eenigs
zins in Moorschen trant, met zeer massieve koepels, 
zuilen en beelden. 

Op het Rembrandtplein is tegen het hek om het 
park een versiering aangebracht, voorstellende een 
muur met nissen en busten, door pilasters versierd en 
met een fronton, pinakels, leeuwen, banieren, enz. 

Een sierlijke kiosk is op het Thorbecke-plein naar 
het ontwerp van ons medelid G. van Arkel verrezen. 

Rijk met groen en bloemen getooid en door stan
daards en wimpels omgeven , maakte deze kiosk, waar
in het borstbeeld van den Koning geplaatst is, een 
zeer goeden indruk. 

De versiering van de Utrechtschestraat voldoet ons 
minder. De standaards hebben wel iets van georneer-
de telephoonpalen. 

Ook die van de Vijzelstraat is niet, zooals wij die 
zouden wenschen. Men denkt, bij het beschouwen er
van, dadelijk aan versierde tralieliggers van een spoor
wegbrug. 

Het Frederiksplein prijkt met een decoratie, die door 
ons medelid E. Cuypers ontworpen is. In het midden 
van het grasperk is een obeliskvormige zuil, door 
planten omgeven, aangebracht. Standaards met vlag
gen en groen, door guirlandes verbonden, omgeven 
het middenmotief. 

De Hoogesluis is zonder tooi gelaten. Ter weder
zijden zal men echter op den avond der illuminatie 
een zeer fraai uitzicht genieten. Aan de stadszijde ziet 
men dan de illuminatie, door de gemeente op de 
„magere brug" aangebracht. In den Buitenamstel ligt 
een sierlijke kiosk, door ons eerelid, den heer I. Gos-
schalk, ontworpen. Zij heeft den vorm van een zes-
kantigen tempel, bekroond door een groote lichtfon
tein. Rondom komen zes piramiden. 

Begeven wij ons thans naar de Leidschepoort, die 
thans, in gewijzigden vorm, naar het ontwerp van ons 
eerelid, den heer P. J. H . Cuypers, herrezen is. Zij 
overspant met drie bogen de geheele brug en is twin
tig meter breed. Vier torens met kanteelingen en de 
tegenwoordig haast onvermijdelijke trapjesgevel sieren 
het bovendeel. Dat het "aan een eerepoort van den 
bouwmeester van ons Rijks-museum niet aan heraldiek en 
symboliek zou ontbreken, was te verwachten. Voor 
wie minder in deze beide vakken thuis mochten wezen, 
laten wij een verklaring der ornementen volgen. In 
den gevel aan de stadszijde bevinden zich de wapens 
van den Koning en de Koningin, met de kwartieren 
van den Prins van Oranje. Rechts het Prinselijke 
wapenschild, zooals het door Prins Willem I werd 
gevoerd; vervolgens Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, 
Dietz, Chalons, Oranje , Genève. Aan den anderen 
kant het wapen van Nederland in den topgevel , ter
wijl de overige acht vakken gevuld zijn met de voor
naamste geslachtswapens welke 's Konings afstamming 
van het Keizerlijk geslacht van Karei den Groote 
aanduiden, als: Saksen, Engeland, Gelder, Lotharin
gen, Limburg, Vianden, Breda, Oranje-Nassau. In 
het midden van den top is de Nederlandsche vlag 
aangebracht; de oranjewimpel daarboven moet het 
opperste gezag in Nederland voorstellen. Op de to
rens van dc vier hoeken is dit symbool omgeven door 
vier kleinere vlaggen, welke de eigenschappen voorstel
len, die het gezag moeten besturen, als kracht, zacht
moedigheid, wijsheid en voorzichtigheid, gesymboli
seerd door rood, wit, oranje en nog eens wit. Het 
zou te ver voeren, ons nog meer in deze symbo
liek te verdiepen: genoeg zij het, op te merken, dat 
zelfs de tinnen een symbolische beteekenis hebben. 
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De versiering op de Leidschestraat biedt weinig op
merkelijks. Ook de Heeren- en Keizersgrachten heb
ben niets beters weten te bedenken dan de van oudsher 
gebruikelijke guirlandes. Wij moeten echter de „Bocht" 
van de Heerengracht, dat aristocratisch gedeelte der 
stad bij uitnemendheid, uitzonderen. Is vaak aristo
cratie en smakeloosheid synoniem, hier hebben onze 
patriciërs bewezen, dat zij niet slechts lieden van goe
den wille, maar ook „abele glieesten" zijn. 

Niet tevreden met de gewone slingertjes, hebben zij 
den heer I. Gosschalk het ontwerp van een zeven-
tiende-eeuwsche galjoot doen maken. Zooals het vaar
tuig daar thans ligt, maakt het, bij zijn lengte van 
28 M. en zijn hoogte van 8 M. boven den waterspie
gel, een kranig figuur. De spiegel is rijk versierd. 

Het schip is als een werkelijk vaartuig van masten 
en tuig voorzien , en met groen en bloemen getooid. 
Op den avond der illuminatie worden al de hoofdlijnen 
verlicht en speelt een muziekkorps aan boord. Het 
schip is, ter eere onzer Prinses, Willemijntje gedoopt. 

In de Plantage, nabij Artis, hebben de bewoners 
der omliggende buurten door den heer A . Salm GBz. 
een eerepoort doen oprichten, die bestaat uit twee 
torens, door een velum verbonden, waarop in gouden 
letters de woorden: Hulde van de Plantagebewoners; 
vlaggen, groen, enz. tooien het geheel. 

Een tafereel uit het Amsterdam der zestiende eeuw, 
met den alouden Gasthuismolen en poort, geeft de Gast-
huismolensteeg te zien. 

De bewoners der Gelderschekade hebben een drie
tal torens in Moorschen trant opgericht, waarvoor het 
ontwerp van ons medelid, den heer H . Beijer Jr., af
komstig is. Ook de bewoners van de Marnixkade 
hebben zich geweerd en een eerepoort, naar het ont
werp van den heer W. J. D. Bodenkemper, doen 
bouwen. 

Vermelden wij ten slotte, doch niet in de laatste 
plaats , de prachtige eerepoort, die de Bakkersbond 
nabij het Centraalstation doet oprichten. Het ontwerp 
hiervoor is door de kunstvaardige hand van ons mede
lid, den heer Henri Evers, vervaardigd. Het motief is 
dat van de triomfbogen, zooals zij in de oudheid ge
bruikelijk waren, doch met een trotschen koepel en 
vlaggemasten versierd. 

Zooals wij reeds bij den aanvang zeiden, is nog lang 
niet alles voltooid en kan dit overzicht dus uitteraard 
niet dan onvolledig zijn, te meer, daar wij over tal van 
versieringen, waaruit meer goeden wil dan kunst sprak, 
moesten zwijgen. Wij stellen ons echter voor, indien 
wij nog het een en ander zien mochten, dat onze aan
dacht trekt, dit in het volgend nummer te vermelden. 

Wij kunnen onze vakgenooten met vertrouwen aan
raden, Amsterdam in de feestweek te bezoeken; voor
al op den avond der illuminatie wacht hun een zeld
zaam genot. 

(A. et A.) D E FEESTGID~s! 
Bij gebroeders Binger te Amsterdam is de ofüciëele 

feestgids voor de a s. week verschenen, een boekske, 
dat, zoo wat uitvoering als illustratie betreft, geroemd 
mag worden. Behalve alle aanwijzingen, die geen feest

vierende missen kan, bevat de gids een aardig ge
schreven schetstje van een onzer jongere letterkundigen, 
die zich achter den doorzichtigen pseudoniem Rudolf 
Bernz verschuilt, terwijl de vaardige pen van wijlen 
Professor Aquarius, die thans niet meer van den 
areopagus naar het forum afdaalt, een zeer onderhou
dende en met geschiedkundige en andere bijzonder
heden gekruide beschrijving der feestversieringen ge
leverd heeft. De compleete muziekstukken, door de 
vierduizend kinderen den Oranjevorst toe te zingen, 
zijn mede in het boekje te vinden. 

Het boekje ontleent zijn waarde voor hen, die de 
feesten niet mede kunnen maken, voornamelijk aan 
de illustration. De heer Gerard Muller zorgde o. a. 
voor een titelblad, de heer H. P. Berlage voor af
beeldingen van eenige eerepoorten en andere versie
ringen. Bijzonder munt uit de teekening, door den 
heer Jan Springer van de Dam-decoratie gemaakt. 
Ook de illustraties van den heer Wenckebach zullen 
met genoegen gezien worden. 

Wij voorspellen aan de uitgevers een ruim debiet 
van het keurig uitgevoerde boekske. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 
Aan de Redactie van De Opmerker. 

In no. 14 van De Opmerker (2 April 1887) wordt 
ten aanzien van een plan tot restauratie van het Raad
huis te Brouwershaven beweerd , dat dit ontwerp door 
mij zou zijn goedgekeurd. 

Dit is niet juist. Ik heb daarop onderscheiden aan
merkingen, welke ik den ontwerper heb verklaard. 

Aangenaam ware het mij, dat hiervan in De Opmer
ker mededeeling werd gedaan. 

Hoogachtend heb ik de eer te zijn, 
uw dw. dienaar 

V I C T O R D E S T U E R S . 

(A. et A.) Geachte Redactie. 
Met veel voldoening vernam ik uit het laatste nom

mer van De Opmerker, dat de zoo hoog noodige re
stauratie van den Brouwershavenschen raadhuisgevel 
eindelijk ter hand genomen zal worden. 

Het bijgevoegde restauratieplan echter geeft mij aan
leiding daaromtrent eenige bemerkingen in het midden 
te brengen, waarvoor ik eenige ruimte verzoek. 

Behalve de vraag, in het bijschrift gedaan omtrent 
den hoofdingang, welke ik ten volle beaam, vestig ik 
de aandacht op de stoep, welke in het restauratieplan 
de eenigszins barokke vormen der latere Noord-Neder-
landsche Renaissance vertoont, welke weinig harmo-
niëeren met het fijne beeldhouwwerk en lijstwerk der 
tympans enz. 

Verder heeft, door de op het plan aangegeven be
handeling der kruistraceeringen met gebroken profielen, 
de geheele gevel een Gothisch cachet gekregen, het
welk ten eenenmale vreemd is aan de nog bestaande 
gedeelten. 

Hoewel de steenen kruisen zeker wel tot het oor
spronkelijke plan behoord zullen hebben, waren deze 
in meer Renaissancen geest op te vatten geweest, hetzij 
met doorloopende profieleering of ongeprofileerd, zooals 
ze veelvuldig voorkomen in de werken van Vredeman 
de Vries. 

Ook zullen zeker niet zoo vele horizontale lijstwer
ken ongebroken door den gevel hebben doorgeloopen; 
de benedenramen, waarvan de tympans geheel zijn be
waard , zijn gedekt door een lijstwerk, hetwelk ter 
weerszijden van het raam om een vlakken pilaster 
kornist, welke de fijn geprofileerde archivolte draagt 
(zie het détail nevens mijn schets van den gevel in 
De Opmerker van 26 September 1885). Denkt men 
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zich nu dc stccnen kruisen door de pilasters en het 
lijstwerk omsloten, zoo verkrijgt men een geheel ander 
karakter in de ordonnantie. 

Een soortgelijke venstervorm bestaat nog aan het 
op hetzelfde blad geschetste poortgebouw aan de oude 
haven te Zieriksee, van 1559. Omtrent de bovenramen 
geldt hetzelfde. 

Ook het veranderen van den top is mijns inziens 
niet te verdedigen; het bestaande middenvenster en 
de beide kleinere nissen hebben dezelfde omlijsting als 
de groote ramen ; rond den jaartalsteen moet dan na
tuurlijk de archivolte aangebracht worden. Alleen de 
wijzerplaat is een invoegsel, waardoor de lijst daarboven 
is uitgebroken; van de beide lijstwerken bij den aan
vang van den top moet naar mijn gevoelen alleen liet 
onderste doorgetrokken worden. 

Eindelijk is van de aangebrachte pinakels hetzelfde 
te zeggen als van de stoepbalusters en zouden de 
kogels, welke het bovengenoemde poortgebouw te dier 
plaatse vertoont, beter bij het geheel passen. 

In hoever al de genoemde wijzigingen op de oude 
prent, waarvan in het bijschrift sprake is, voorkomen, 
kan ik niet beoordeelen , doch ik geloof, dat ieder mij 
zal toegeven , dat op zulke oude afbeeldingen de fijn
heid van détails enz. gewoonlijk veel te wenschen 
overlaat, en men in ieder geval aan de nog bestaande 
resten een veel zekerder gids heeft. Mijn wensch is 
daarom, dat deze regelen mogen strekken om den gevel, 
welke vooral in zijn détails een fraai voorbeeld is van 
de sierlijke fijne vormen der vroeg-Renaissance, niet 
bij eene restauratie zijn oorspronkelijk karakter te doen 
verliezen. 

Amsterdam, 5 April '87. 
H . G. J A N S E N . 

D E W A T E R K E E R I X G DER STAD NIJMEGEN. 
Nijmegen (de oude stad) is voor ongeveer negen 

tiende gedeelten ver boven de rivier gelegen , maar het 
overige een tiende deel kan bij zeer hooge rivierstanden 
onder water loopen. 

Vroeger werd door de bewoners daarvan in dc af
damming voorzien door middel van planken schuttingen 
en kleidammen, en met gewone zuigpompen werd het 
huis- en hemelwater, dat uit de stad kwam cn zich 
bij hoog buitenwater natuurlijk achter de dammen ver
zamelde, overgepompt. 

Bij den uitleg der stad, die in dc laatste zeven jaar 
voltooid werd, is ook in dezen toestand een groote 
verbetering gebracht. 

Allereerst heeft dc gemeente gezorgd voor het op-
hoogen van een groot gedeelte der Waalkade tot die 
hoogte, dat zij als waterkeering dienen kan , wat ook 
van belang is voor de schepen en booten, die met 
hoogwater hier cen even goede lig- en losplaats vin
den als bij de laagste rivierstanden aan het andere deel 
der kade. Hierdoor maakt Nijmegen een gunstige 
uitzondering op de meeste plaatsen, aan rivieren gele
gen. P> is bijna nergens zulk een ruime gelegenheid 
om bij alle waterstanden gemakkelijk te kunnen laden 
en lossen. 

Waar die hooge kade langzamerhand in cen lage 
overgaat, begint een waterkeerende muur, eerst van 
kleinere, dan van grootere afmetingen, hier en daar 
door een coupure, als doorgang dienende, opgehouden; 
deze muur vervolgt zijn weg tot aan een huis, aan 
het Rijk behoorende, en reikt overal met zijn kruin 
tot 14 M. boven A.P. , d. i. een halve meter hooger 
dan de hoogst bekende waterstand bij open rivier. 

In dit zooeven genoemde huis is de waterkeerende 
muur gemaakt van eveneens zeer soliede constructie; 
hij eindigt aan de voorzijde van dit gebouw tegen de 

voormalige Mcipoort, die natuurlijk ook als doorgang 
opengehouden werd. Van daar volgt de muur weer zijn 
weg langs achter de Vischmarkt, tegen de huizen, die 
aan de Waalzijde uitgang hebben en komt bij de voor
malige Kraan nabij de Grootestraat weer voor den dag 
als vrijstaanden muur. Dc lengte hiervan is niet groot, 
omdat er een kort eind verder weer een opening moest 
blijven voor een daar uitkomend straatje. 

Van dezen doorgang gaat een recht eind muur door 
naar de Grootestraat, waarvoor eveneens een opening 
gehouden is; van daar werd de muur in één aan
eengesloten geheel doorgetrokken tot aan de huizen 
van de Waalkade, gaat nog een eind weegs door vóór 
langs die huizen, tot hij weer dwars door een gemeente-
geboiuv gebracht is in dc achterliggende Stcenstraat, 
waar de muur in een gewonen kistdam overgaat, die 
zich eindelijk weer in de hooger gelegen straten verliest. 

A l de zooeven genoemde openingen worden bij hoog 
water gesloten met dubbele rijen planken met klei-
vulling. Deze dammen behoeven eerst geplaatst te 
worden bij een rivierstand van 12.60 M. -f- A . P., 
omdat de straten in die doorgangen en achter dc dam
men ook op die hoogte liggen. Hij den laatsten hoo
gen waterstand (11.85 M. -(- A . P.) zijn ze dus liet 
geplaatst geweest. 

Aan het water, dat zich achter de nu gemetselde 
waterkeering van uit de hoogcre stadsgedeelten ver
zamelen zou, moest ook een uitweg gegeven worden, 
en daarvoor is een groot riool met verschillende zijtak
ken gelcgd.dat dit water naar cen bassin voert, wat bij 
laagwater naar dc rivier kan afvloeien, maar bij hooge 
rivierstanden wordt afgesloten. In dit geval begint 
dc machinist van de pulsometers stoom te stoken en 
heeft hij de beschikking over 3 groote pulsometers, 
die, gedreven door 2 groote stoomketels, ongeveer ze
venhonderd stère water in een uur tijds naar de Waal 
kunnen overbrengen. 

Toch zou, als het lang hoogwater bleef en er veel 
regen viel, de toevloed van water wel eens zoo sterk 
kunnen worden, dat bij dc groote uitbreiding, die de 
stad gegeven is, ook het pulsometerhuis met al zijn 
opvoerend vermogen te klein werd. 

Hierin is gelukkig ook al weer voorzien. In het 
vorig jaar kwam n.1. een groot riool tot stand, dat 
dwars door de bovenstad loopt, hier al het water op
vangt en door middel van een gegoten-ijzeren buis 
van 1.20 M . wijdte en ruim 300 M. lengte onder de 
lage stad door in de rivier brengt en dit ook bij de 
hoogst bekende standen loozen kan. Dit riool, dat 
een groote helling heeft, is zoo ruim aangelegd, 
dat het ook bij eene nog grootere uitbreiding van de 
stad voldoende capaciteit bezit. Het kan per minuut 
ongeveer 300 stère water afvoeren. Nog op twee an
dere plaatsen van de stad werden dergelijke ijzeren 
riolen gelegd, die, hoewel van veel kleinere afmeting, 
toch dienen om de pulsometers zooveel mogelijk te 
ontlasten en het water, dat van de hooge stad komt, 
in de Waal te brengen. 

De geheele waterkeering is met zeer veel zorg ge
bouwd en niet slechts boven den grond, maar ver on
der de oppervlakte van de straat is daarmede reeds 
begonnen. Een klcidam, ter dikte van ongeveer 1 M. , 
werd zoo diep in den grond gewerkt, dat hij aansloot 
op een vaste kleilaag , waarvan men mag aannemen, 
dat zij eene groote uitgestrektheid bezit en voldoende 
waterdicht is. Overal werd deze kleilaag gevonden cn 
daardoor een goede fundeergrond verkregen, behalve 
op dat gedeelte van de Waalkade, wat aan voortdu
rende verzakking onderhevig is. 

Reeds kort na de voltooiing, bij het eerste laag
water , zakte de muur ongeveer één centimeter weg. 
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Juist op de scheiding van de verzakking moest de muur 
wel afscheuren en hoewel door het Bestuur in het 
eerst nog gedraald werd, is eindelijk op die plaats 
ook een coupure in den muur gemaakt en is eene 
scheuring niet meer mogelijk. 

Bij elk laagwater zakt de bodem steeds weer cen 
a twee centimeters weg en neemt den muur en den 
daaronder liggenden kleidam mede , waardoor steeds 
minder water gekeerd kan worden, maar toch blijft 
alles voldoende dicht en vast. De muur vertoont ner
gens zelfs niet de geringste sporen van scheuren. Dit 
is te meer te verwonderen omdat de verzakking niet 
alleen naar beneden plaatsvindt, maar gepaard gaat 
met eene verschuiving naar de rivier; zakt de muur 
bijvoorbeeld 4 a 5 centimeter, dan schuift hij 1 centi
meter naar de rivier. 

De kleidam zal natuurlijk scheuren, maar deze her
stelt zich gemakkelijk omdat hij zoo zwaar belast is 
en steeds in eenigszins vochtigen toestand verkeert. 

Het eenige nadeeligc gevolg, wat wij nu van de ver
zakking ondervinden, is, dat de muur nu en dan ver
hoogd zal moeten worden. 

Nijmegen, 7 April 1887. W. C. H O F K A M P . 

P R I J S V R A G E N . 

VEREENIGING TOT B E V O R D E R I N G DER 
BOUWKUNST TE GRONINGEN. 

Het programma der prijsvraag voor eene k le ine 
v . i l la , door deze Vereeniging uitgeschreven, is op 
bladz. 424 van den voorgaanden jaargang van De Op
merker te vinden. Het rapport der Jury over de 27 
antwoorden is van den volgenden inhoud. 

De Jury besloot met algemeene stemmen te rappor
teeren als volgt: 

Arbeid adelt. Een vrij goed ontwerp, indeeling doel
matig ; het is echter niet een der ontwerpen, welke 
voor bekroning in aanmerking kunnen komen. 

Variatie. Plattegronden niet oordeelkundig, gevels stijf. 
Aestas. Een ontwerp met doelmatige indeeling; de 

architectuur der gevels is evenwel niet van eene breede 
opvatting. 

Am See. Plattegrond-indeeling voor eene villa niet 
aanbevelenswaardig; de architectuur getuigt van wei
nig studie. 

Predinm. Indeeling goed , de gevels maken geen aan-
genarnen indruk en getuigen nog van te weinig studie. 

Flora. Een uitmuntend ontwerp met eenvoudige, 
doelmatige indeeling; de gevels zijn smaakvol en het 
geheel maakt een aangenamen indruk. 

Het ontwerp kan beschouwd worden als het type voor 
eene villa en heeft in hoofd- en onderdeden veel oor
spronkelijks; de teekeningen zijn net bewerkt. 

Anneke. Plattegrond-verdeeling gedrongen , hokke-
rig; de gevels, getuigende van studie, zijn onverdienste
lijk ; de perspectiefteekening rechtdradig. 

( ? ). Een ontwerp met ondoelmatigen plattegrond 
(zie salon, ontvangkamer, haard in de vestibule); de 
gevels zijn goed geteekend, de proportie der torensa
menstelling zwak, versiering sober. In de details ge
brek aan eenheid in vormen. 

Voting. Een vestibule ontbreekt; de entree is daardoor 
tochtig; de muren onvoldoende gesteund, de gevels 
getuigen van weinig studie; voor een eersteling is het 
echter een vrij goed ontwerp. 

Schetsontwerp. Plattegrond ondoelmatig, spreekka
mer misplaatst. Vier veranda's zeker te veel, toren 
te groot opgevat; teekeningen niet mooi, raamvormen 
gezocht. 

Rusticana Vita. Indeeling eenvoudig en goed, de 
gevels maken geen aangenamen indruk. 

Niet hebben ens. Een der gevels geheel als blinde 
muur tc behandelen, verdient voor eene villa geene 
aanbeveling; wat minder ruimte voor de trappen zou 
het salon ten goede komen; dc hoofdgevel is waarschijn
lijk in hoofdzaak gekopieerd en getuigt van weinig 
smaak, vooral blijkbaar uit de details; meerdere gevels 
ontbreken. 

Exelsior. De schikking der vertrekken goed door
dacht, de gevels getuigen van weinig architcctonischcn 
zin, de behandeling der teekeningen is goed. 

't Wapen van Amsterdam. Indeeling goed, de gevels 
herinneren aan bekende stationsgebouwen en maken 
daardoor voor eene villa geen aangenamen indruk. 

Rust roest. De ontwerper heeft blijkbaar zijn best 
gedaan, doch het ontwerp is onvoldoende. 

Luctor et Entergo. E.en goed geteekend ontwerp; 
indeeling vrij goed; de raainvcrdeeling laat nog al iets 
te wenschen over; overigens maakt het ontwerp geen 
onaangenamen indruk. 

Regula. Het beschouwen van dit ontwerp ontlokte 
de verzuchting, dat zooveel tijd besteed werd aan het 
samenstellen van vormen zonder smaak. 

Ziet daar. Dit ontwerp is zeker van een leerling; 
de moeite, eraan besteed, verdient waardeering. 

//. Blijkbaar van een leerling, die nog goed moet 
studeeren om te kunnen meedoen. 

Agricolantum. Plan goed ingedeeld, uitmuntend ge
teekend; detailvormen weinig oorspronkelijk; 'tgeheel 
is echter niet onverdienstelijk cn kwam voor bekro
ning in aanmerking; de vormen zijn echter niet elegant 
en deden daardoor het ontwerp afbreuk. 

Florida. Een vreemde eigenaardige combinatie; het 
dak is zonderling en zal tot velerlei lekkage aanleiding 
geven; de indeeling is niet overeenkomstig de eischen 
van huiselijkheid; 't geheel is niet artistiek doch bij al 
't verkeerde niet onverdienstelijk. 

Tot studie. E.en goed ontwerp; de indeeling doel
matig , de vormen zijn smaakvol, de proportie goed ; 
ook dit ontwerp kwam voor bekroning in aanmerking. 

Volharding. Gevels goed geteekend , echter niet aan
trekkelijk; planverdeeling ondoelmatig. 

Ceres. Doelmatige planverdeeling; goed geteekend; 
de gevels hebben geene architectonische waarde. 

N'. 1. Onbehaaglijke gevels, ondoelmatige indeeling. 
Volharding II. Een gebrekkig ontwerp. 
Odeur. Zeer artistiek geteekend; de teekenaar heeft 

blijkbaar meer werk gemaakt van de boomen dan van 
het teekenen der kapconstructie; door de manier van 
teekenen is van de details niet veel te zien; het geheel 
maakt cen aangenamen indruk , 't is echter beter geschikt 
als illustratie van een tijdschrift dan voor eene bouw
kundige teekening; zelfs de details zijn zoo artistiek 
behandeld, dat een beeldhouwer er moeilijk wijs uit kan 
worden. 

De indeeling is goed. De hoofdindruk zoodanig, 
dat de Jury dit onderwerp voor eene tweede bekroning 
in aanmerking doet komen. 

Aan 't eind harer taak meent de Jury te moeten 
opmerken, dat uit deze uitmuntend geslaagde prijsvraag 
wederom blijkt, hoeveel gebruik er van plaatwerken 
wordt gemaakt. 

Heeft men smaak cn vaardigheid, weet men punt-
geveltjes, raamvormen, torentjes enz. tot cen geheel 
te schikken, zoodat er eenige eenheid ontstaat, dan 
vervalt de rammelende indruk, die 't samenvoegen van 
velerlei motieven oplevert. Stijl verkrijgt men echter 
zoodoende nog niet. 

Men beschouwe de standaardwerken als geschiedenis 
der vormen, de huidige ontwerpen van velerlei uit-
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muntende projecten als vormentaal van den tegcnwoor-
digen tijd, en trachtte zijne vermogens zoo te ontwik
kelen , dat eigen gedachte, eigen gevoelen en daardoor 
oorspronkelijkheid uit de ontwerpen spreekt. 

De beide ontwerpen Flora en Odeur zijn uitmuntende 
voorbeelden en getuigen van veel smaak, studie en 
kunstvaardigheid. De Jury geeft de Vereeniging in 
overweging, met den eersten prijs te bekronen het 
ontwerp Flora en met den tweeden prijs 't ontwerp Odeur. 

De Jury voornoemd, 
L . M . M O O L E N A A R . 

JOAN A . NIEUWENHUIS. 

J. B. JAGER. 

Wij vernemen nader, dat als vervaardigers van de 
bekroonde ontwerpen zich hebben bekendgemaakt: 
van het ontwerp Flora de heer Th. A . H . van Har
derwijk, te Utrecht (diploma en ƒ25.—) en van het 
ontwerp Odeur A . van de Sandt, te Rotterdam, (di
ploma). Blijkens achterstaande advertentie zal de ten
toonstelling der ontwerpen plaatshebben op Dinsdag 
13 April, op de bovenzaal van het Café Unie, te 
Groningen. 

H E T STADHUIS TE WOERDEN. 
Onder bovenstaanden titel komt in De Amsterdam

mer , Dagblad voor Nederland, een merkwaardig uit
treksel uit een particulier schrijven voor, dat hieron
der volgt: 

Ons oud en eerbiedwaardig stadhuis, een 
van de weinige aantrekkelijkheden — ge weet het — 
van ons stedeke, waarvoor teekenaars en oudheidlief-
hebbers expresselijk uit den trein stappen — hetgeen 
ze, zonder de wetenschap dat er een stadhuis bestond 
uit het midden der zestiende eeuw met zijn eigenaar
dige oorspronkelijke inrichting, zeker niet zouden doen — 
ons stadhuis heeft groot gevaar geloopen van voor
goed van den aardbodem te verdwijnen. 

Maar daartegen heeft toch uw eerbare Raad gewaakt! 
hoor ik je uitroepen. 

Gave de hemel, dat er hier zooveel kunstmin en 
welbegrepen eigenbelang bestond. Neen, hier had 
men het merkwaardige gebouwtje gaarne voor den 
grond geworpen, en er een recht en slecht nieuwer-
wetsch ding voor in de plaats gezet. Dat had immers 
weer wat werk in de wereld gebracht en de timmer
man X en de metselaar IJ , die hier de publieke opinie 
voeden , hadden er een stuiver aan verdiend en meteen 
eens bewezen, dat ze voor dien ouden prulleboel wel 
wat beters in de plaats wisten te geven. En het 
Dagelijksch Bestuur was ook wel met eene verande
ring gediend. De kamer van meneer B was wel wat 
klein, meneer C. vond het stadhuis zoo somber; het 
was alsof er geschreven stond, dat Woerden zijn sie
raad zou moeten missen. Doch men had gerekend 
buiten den referendaris voor zaken van kunst in den 
Haag. Toen hij er zich eenmaal mede ging bemoeien, 
ging het karretje van X en IJ niet meer op een zand
weg. De burgemeester werd aan het Ministerie ont
boden. Had hij een argument vóór de slooping, de 
referendaris had er telkens twee tegen, en ten slotte 
beloofde de burgervader in den Raad een voorstel te 
doen om het gebouw aan het Rijk over te dragen. 
Maar onze burgemeester was ook niet voor de poes 
en dacht den referendaris toch zijn zin niet te geven 
en hem te foppen met de afbraak van het gebouw in 
plaats van met het gebouw zelf. Burgemeester en an
dere openbare en bedekte voorstanders van de slooping 
hebben zich over dit listje wellicht niet weinig vroolijk 
gemaakt, zoo vroolijk, naar 't schijnt, dat het den re
ferendaris ter oore kwam. 

I Daar breekt de dag der raadszitting aan. 
Nog is heel de Raad niet binnen of de deur van de 

tribune (!) voor het publiek gaat open. Een korte breed
gebouwde gestalte, op zijn deftigst aangekleed, de borst 

[ bedekt met ridder- en officierskruizen, een lijvige por
tefeuille onder den arm, stapt de zaal binnen en neemt 
op de voorste rij plaats. De raadsleden, over het on
gewone schouwspel van zooveel schitterende verdienste
lijkheid overbluft, durven elkander nauwelijks te vragen 
wie dat voorname personaadje is. Als deze den bur
gervader in het oog krijgt, blijft hij hem met de blik
ken volgen, waar de burgervader zich ook keert of 
wendt. De geheele vergadering was ervan onder den 
indruk. Niemand dorst vrijuit spreken, uit vrees van 
in tegenwoordigheid van dezen hoogen staatsdienaar 
een geweldige dommigheid te zeggen. Ieder snakte 
naar verruiming. Een lumineus denkbeeld bezielt den 
Voorzitter en de Raad gaat in geheime zitting over. 
Wat daar besproken en bepleit, voorgesteld en ver
worpen werd, weet ik niet, maar dit kan ik je zeggen, 
dat men niet tot de slooping heeft durven besluiten. 
Ik en niet weinigen met mij zijn van meening, dat 
zonder de doordringende blikken en de kruisen van 
den referendaris ons kostbaar raadhuis weldra tot de 
geschiedenis zou hebben behoord. 

Alle oprechte Woerdenaars brengen daarom hulde 
aan den ijver, de volharding en den tact van Jhr. mr. 
V. de Stuers. 

Stel gij als oud-inwoner van Woerden nu eens aan 
den Raad voor om hem het eereburgerschap der stad 
aan te bieden . . . . 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
AMSTERDAM . De Jury voor het toekennen der bekroningen, 

uitgeloofd door het hoofdcomité voor de versieringen, bestaat 
uit de heeren Martin Kalff, I. Gosschalk, Ed. W. B. van Er
ven Dorens, A . Salm GBzn., VV. B. G. Molkenboer, J. H . Masch-
haupt, G. Muller, Jan Wenckebach, J. R. De Kruijff en H . 
P. Berlage Nz. 

HAARLEM . Het bestuur van de Duitsche Koloniale Vereeni
ging te Berlijn heeft zich gewend tot den Directeur van het 
Koloniaal Museum der Nederlandsche Maatschappij ter Bevor
dering van Nijverheid alhier, met verzoek om inlichtingen 
omtrent de oprichting en organisatie dezer instelling, daar de 
Vereeniging voornemens is een Duitsch koloniaal museum te 
vestigen. Een nieuw bewijs van den goeden naam, dien bo
vengenoemde Nederlandsche instelling zich ook in het buiten
land heeft verworven. 

— De heer Goteling Vinnis, leeraar in het hand- en recht
lijnig teekencn aan de hoogcre burgerschool met 5jarigen cursus 
alhier, heeft den Gemeenteraad verzocht ontheven te worden 
van die betrekking. 

BREDA . De heer J. Schotel, ingenieur te Rotterdam, heeft 
ten overstaan van Burg. en Weth. het contract geteekend, 
waarbij hem wordt opgedragen het doen van de voorloopige 
werkzaamheden tot het onderzoeken van den heidegrond op de 
Setersche Hoogten, het vervaardigen van een proefput en het 
ontwerpen van een prise d'eau, benevens het indienen van 
plans en begrooting tot het aanleggen eener hoogdruk-water
leiding. Zooals in de laatste raadsvergadering besloten i s , zal 
de heer Schotel daarvoor eene vergoeding genieten van f 2000 
en 5 pCt. der aanlegkosten, ingeval hem de aanleg der water
leiding wordt opgedragen, waardoor de bepaalde vergoeding 
vervalt. 

NIEUW-AMSTERDAM . In eene vergadering, Woensdag te Dalen 
gehouden, werd de wenschelijkheid van het totstandkomen van 
eenen stoomtramweg Koevorden—Gieten besproken. 

Deze lijn zou van Koevorden over Dalen, Nieuw-Amsterdam 
Emmen, Odoorn, Borger, Gasselte tot Gieten eene verbinding 
vormen tusschen de ontworpen lijnen Dedemsvaart—Koevorden 
en Assen—Wildervank. 

De heeren J. E. Scholten, l id van de Provinciale Staten van 
Groningen, te Groningen; W. Tymes, burgemeester van E m 
men; L. B. J. Dommers, burgemeester van Schoonebeek; J . 
W . vanderLely , burgemeester van Koevorden; G. L. Gratama, 
burgemeester van Sleen, en R. Oldenbanning, wethouder der 
gemeente Dalen, werden tot leden van een comité benoemd, 
waaraan de heer C. W. Snellebrand, civiel-ingenieur te Dalen, 
als Secretaris is toegevoegd. Aan dit comité werd opgedragen 
de noodige stappen te doen, ten einde den gewenschten stoom
tramweg te verkrijgen. 
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— Het eerste nommer is verschenen van 
de Nederlamtsehe ltrand-a>ccr courant, die, 
onder medewerking van verscheidene spe
cialiteiten op het gebied van brandwezen, 
ingenieurs en architecten, wordt uitgegeven 
door den heer VV. P M . Pcnders te Grave. 
Deze courant verschijnt voorloopig eenmaal 
per maand en kost, bij vooruit betaling, 
/ 2 30 per jaar. 

B E N O E M I N G E N . 
Tot directeur der gen-.ccntereiniging te 

Vlaardingen is benoemd de heer Jb. Maar 
leveld, aldaar, op eene jaarwedde, gelijk
staande met lopCt. van de bruto-opbrengst 
der verkregen meststoffen. 

C O R R E S P O N D E N T I E 
Aan T. tc R Wij kunnen voorloopig 

aan de zaak niets doen. Het onderzoek 
wordt voortgezet. 

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

BUKGEMEESTEK EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 18 April 
1887, des middags te 12 uren, ophet Raad
huis, in het openbaar aanbesteden 

a. Het bouwen van een kademuur 
langs den toegangsweg naar de 
Handelskade, van den doorgang 
onder de spoorwegbrug over de 
voorhaven van het Oosterdok, 
tot de brug over de binnenhaven 
der Handelskade, benevens het 
bouwen van een kademuur aan 
het einde der binnenhaven, met 
de gevorderde aard- en bagger-
werken. 

t. Het bouwen van steenen en 
houten wallen, en het gewoon 
onderhoud van en het vorriohten 
van herstellingen aan: 
de steenen en houten wallen 
langs de grachten, enz., 
de riolen onder en de goten langs 
den openbaren weg, enz., 
de openbare waterplaatsen en de 
versch waterbakken. 

e Het verrichten van baggcrwer-
ken in grachten, slootenen balk-
havens binnen de gemeente Am
sterdam, gedurende het jaar 
1887. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van f 0.80 voorde sub a (met 
één teekening). /0.S5 voordesub ben ƒ0.20 
voor de sub c genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 
a en b genoemde ten kantore van den Stads
ingenieur, Raadhuis, kamerN*. iO(l, en voor 
de sub c. genoemde op het Bureau der Stads
reiniging op den Oudezjjds Voorburgwal 209, 
des ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, fi April 1887. 

OOSTER STOOMTRAM-MAATSCHAPPIJ, 
AANBESTEDING. 

Maandag 18 April des voormiddags 11 uur 
zal ten kantore der Maatschappij te Utrecht 
worden aanbesteed: 

Hetleggen der sporen en hetmaken 
der verdere werken voor de Sec
tie Wageningen Utrechtsch-Gel-
dersche grens, (lengte 3830 M.) 

Bestek en teekening liggen ter visie in het 
Hotel de Wereld te Wageningen en ten kan
tore van den Ingenieur der Maatschappij J . 
SCHOTEL, Oostzeedijk 138 Rotterdam. 

De aanwjjzing in loco zal plaats hebben 
Dinsdag 12 April na aankomst van de Oos
terstoomtram 12 uur van Arnhem ten 1.10 
te Wageningen, aanvangende Hotel de We 
reld aldaar. 

Bestekken zijn verkrijgbaar bjj de Boek-
verkoopers M. WIJT IN ZONEN te Rotter
dam , ad f 1 per stuk. 

De Directie. 

TENTOONSTELLING. 
Op Dinsdag 12 April zéér belangrjjko 

Tentoonstelling van de 27 ONTWERPEN 
(p. m. 100 Teekeningen), van de ingekomen 
antwoorden op de prjjsvraag , Kleine Villa", 
uitgeschreven door de Vereeniging tot be
vordering der Bouwkunst te Groningen, op 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Dinsdag 19 April 
1887, 's voormiddags l l 1 / , uur, in het open
baar ten Gemeentehuize 

AANBESTEDEN: 
Het afbreken van den bestaan-

den houten en het maken van 
een NIEUWEN STOEL van ge
trokken ijzer voor het klokken
spel in den Grooten Toren. 

Begrooting ƒ 5000. 
Aanwjjzing Woensdag en Donderdag 18 en 

14 April e. K., 's voormiddags 11 ure, ten 
Gemeentehuize, bureau Gemeentewerken; 
bestek met bjjbehoorende teekeningen en ge
zegeld inschrjjvingsbiljet tegen betaling van 
/1 — na ü April e. k. — ter Secretarie ver
krijgbaar. 

UNIE de bovenzaal van het Caté 
Groote Markt te Groningen. 

Het rapport der .lury zal ter inzage liggen. 
Entree vrij. 

Nageperste 
Gevel- , Sier- en Profielsteenen 
FR, VAN DE L00 Sr! Bemmel bij Nijmegen, 

Gouden Medaille Antwerpen 1885. 
Eere Diploma Groningen 1886. 

V e e l v e r m i n d e r d e prijzen. 

De Nederlandsche 

C EM E\TSTE K.\ FA Itlt I EK, 
te V R I J E N B A N bij Delft, 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van RIOLEN, 
BUIZEN, WATER- en BEERPUTTEN, 
GEVELWERK en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

K I M & V.W LUIM Mill 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

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, 

Fancoiival-, porphier- en basaltkeien. 

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

PIIIITIILITIIIHiKAPIilE. l'llflïltólMlll.ll.U'lllf; 
en IStéréotype-Inriehling 

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

op zijne inrichting voor Pl»l*llll>.gri<phie, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op ilie voor l ' l io .oi inr . 
grs.pl.ir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne storfoiipr-inrii -Ming voor HH. Druk
kers, alles tot dc minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, I 
worden opfrueco aanvragegratistoegezonden. 

O . J . T H I E M E . I 

Mliu.HHr.lr.LA EIÜ . . . . . . . . . i . . m „ , 
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, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
Door P. GOUDA QUINT te Arnhem, 

is aan de Inteekenaren verzonden: 
de 16de en 17de aflevering van 

Beknopt practisch Leerboek 
BURGERLIJKE E l 'WATER—BOUWKUNDE. 

nooR 
B. P. PLASSCHAERT, 

Leeraar aan de Buri/eravor/dsrhool en de ilooger* 
Burgerschool te Delft. 

Met 1675 in den tekst en op 40 uitslaande 
platen gedrukte figuren. 

Deze afleveringen bevatten het slot van 
het TWEEDE deel. WATERBOUWKUNDE, 
waarmede het werk voltooid is. 

De 40 uitslaande platen, in dit deel voor
komende, worden aan de Inteekenaren niet 
in rekening gebracht, maar gratis gegeven. 

Een nette en doelmatige Linnen Stem-
pelband voor dit deel is, evenals voor het 
eerste deel, tegen 80 Cts. verkrijgbaar. 

DAMMAN k WASHER, te Bruxelles. 
Anciennes Maisons T A S S O N «l W A S 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. 
HYDROFUGE PARKETVLOEREN 

Systeem D A M M A N & CASSARD. 
i l f n s s i e v e e n T a | > 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 gemakkeljjk aan te bren
gen, daar zjj met eene bjjzondere ljjm hierop bevestigd worden; mooie dessins worden reeds tot den 
prjJB van af 8 francs per • Meter geleverd. 

Hoogste bekroningen op vele Tentoonstel l ingen. 
PARIS 1867 en 1882 Eerediploma. — AMSTERDAM 1883 Eerediploma. — ANTWERPEN 1885 Eerediploma. voor Nederland: THE0D. FERD. BIERHORST, Haarlem. Fabrikant van Marmer-Mozaïek. Granito en Asphalt-Vloeren. 
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N E U C H K T E L A S P H A L T E C O M P A N Y U » , L O N D O N . 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

FABRIEK IRAUE M A K K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

VAN 

val de mm 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e Asphaltwegei ra d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l l - M a s l i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a l i n g - K i n k s , M o u t v l o e r e n . 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a n a z i j i i v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , I k t o i i - I ' i i n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vochtige muren . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men ziet 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 8, Amsterdam, ot bn den Heei 
H . G. KNOOPS C.OZN . , Beekstraat F . <>2, te Arnhem. 

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

13. H O L S B O E R . - -A-riiliem. 
Leverancier van Z. M . den Koning . 

^ Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik 
"Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst) 
Hoogs te ondersche id ing 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINtiEN, BRIEF- en PAKKETBALAKSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz, enz. 

BEUKER & BIMMMH. - 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 , 

LANDMETERS, TEEKENAARS era. 

GeëmaiEleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWEKKTUIGEN. 

J. H. DE YRIES. 
Decoratieschilder 

Z. M . den K o n i n g . 
S P E C I A L I T E I T 

P I E R R E - O M ÉE. 
N i e u w vers ier ingsmater iaal voor 

b o u w w e r k e n , bekroond niet het E e r e -
d i p l o m a (hoogste onderscheiding) op de 
Internationale Tentoonste l l ing v a n 
Bouwmate r i a l en en aanverwante artike
len te Groningen, in ]SS(i. 

O n o v e r t r e f b a r e vervanging v a n 
Sgraffito, biedt volkomen weerstand aan den 
invloed van OIIH klimaat, kan met het groot
ste succes worden gebezigd voor het ver
sieren van P i l a s t e r s , F r i e z e n , S c h i l 
den, Bors twer ingen, Wandbek leed in -
gen enz., wordt geleverd in alle gewenschte 
afmetingen, voor verzending geschikt, en 
des gewenscht overeenkomst ig de tee
ken ing van den Arch i t ec t . 

.Monsterstukken worden op franco aanvrage 
gaarne ter bezichtiging toegezonden door den 
vervaardiger 1. H. DE VRIES, te Groningen. 
A-Kerkstraat, en door de Agenten: 

Firma Brinck en Van Veen, Damrak 'JO te 
Amsterdam. 

]. van Eek en Zoon, Uierstraat te Haarlem. 
A. E. Braat, (ioudsche singel '.IS, te Rotterdam. 
A. Singels Azn., Op de Vest, te Dordrecht. 
H. C. Lathouwers, te l'ughl en 's Iloseh. 
A. de Morie, Achter-Twjjnstraat, Utrecht. 
C. Tennissen, Smitstraat, Nijmegen. 
A. 1. A. Andriessen, II inlerswijk. 
S J. H. Trooster, Terborgstraat, Zwolle. 
S. A. Coltol, Tuinen, Leeuwarden. 

Verklaringen van H.H. Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheid reeds 

gedurende 2 jaren blijkt. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven ND, 3, Hotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bijlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Port land-cement m e r k „ W a l l s e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzcn. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne . 
Belgische kluit- en hydraulische kalk. 

Billijke prijzen en vrachten. 
Kimstgranict systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

DE LINT & C°. 
Ooatseedtjk 3 * S , Rotterdam. 

VLOER-en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, C E M Y I - E \ I JZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden. 

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 TV". 8 3 0 , 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
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Kunstbeschouwing, te geven door den heer J. H . 
Leliman, met eigen composition. 

Als kunstlievend lid is toegetreden de Vereeniging 
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Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

DE SNEEUWPLOEG. 
Voor het verwijderen der sneeuw van de rijbaan 

der publieke wegen wordt een sneeuwploeg gebruikt, 
waarvan de horizontale doorsnede den vorm van een 
gelijkbeenigen driehoek heeft; de afmeting der basis 
wordt bepaald naar de breedte der rijbaan en de lengte 
der zijden naar de grootte van den sneeuwlast, die 
verwijderd moet worden. 

Is de sneeuwploeg in gang, dan wordt de sneeuw 
door den wigvormigen stand zijner zijden van de rijbaan 
afgeschoven en naar de kanten der baan gebracht, 
waar zij opgehoopt blijft liggen. 

De kracht, die gevorderd wordt om den ploeg in 
beweging te brengen, is evenredig aan de grootte van 
den hoek, die de opstaande zijden aan de punt of 
den .steven maken; deze hoek is de tophoek der hori
zontale doorsnede. De ploeg werkt als twee saamge-
voegde keggen, zoodat dc evenwichtsvoorwaarden van 
sneeuwlast en bewegende kracht uit die van het hel
lend vlak kunnen worden afgeleid. 

Gewoonlijk zijn deze ploegen van dennen-, grenen-
of eikenhout saamgesteld; zij bestaan uit twee zijden 
van 4 X 25 c.M. zwaarte, ter onderzijde voor het slij
ten van het hout met platte schenen beslagen en on
derling gekoppeld door twee eveneens op haar kant 
staande dwarsplanken, de eene in het midden en de 

1 andere aan het achtereinde van den ploeg. De ver
bindingen zijn versterkt door hoekribbetjes of winkel
haken, en de dwarsplanken zijn over de lengte ter onder
zijde naar de tonrondte van dc baan afgewerkt. 

Tusschen den steven van den ploeg en de eerste 
dwarsplank is een losse vloer aangebracht voor het 
opnemen van ballast; aan het achtereinde van den 
ploeg is een stuurboom gemaakt, bestaande uit een 
rib, die op dc achterste dwarsplank steunt, door de 
tweede dwarsplank heenloopt en daar Luiten met een 
houten sleutel is opgesloten. De stuurboom reikt tot 
ongeveer een meter buiten de achterste dwarsplanken 
werkt als hefboom van de eerste soort, als de ach
terste dwarsplank tot steunpunt dient, en ah hefboom 
van de tweede soort, als de voorste dwarsplank daar
toe bestemd wordt. 

Bij de werking als hefboom der eerste soort wordt 
de steven van den ploeg en bij die, als hefboom van 
de tweede soort, het achterdeel daarvan omgezet. 

De zitbank voor den voerman is, ongeveer in het 
midden van de lengte , op de staande zijden van den 
ploeg getimmerd. De houten sneeuwploeg, op deze 
wijze samengesteld , heeft gewoonlijk een breedte van 
2.50 M. en eene lengte, over de as gemeten, van 2.70 
M . , zoodat de zijden aan den steven een hoek maken 
van bijna 50 graden. 

Bij den ploeg behooren houten verlengstukken , die 
op ruwe wijze aan het achtereinde der zijden met ge
sloten oog en haak verbonden zijn , en waardoor de 
basis van den ploeg van 2.50 M. tot 3.40 M. vergroot 
wordt. Ieder der twee verlengstukken wordt vastgezet 
met eene horizontale schoorstang, die daaraan beweeg
baar verbonden is en waarvan de haak in een oogijzer 
pikt, dat tegen den achterkant der achterste dwarsplank 
is aangebracht. Deze verlengstukken worden uitgezet, 
als de sneeuwlaag niet dik is, of wel bij de terugreis, 
als de zware sneeuwlaag op de heenreis reeds met 
smal spoor is doorploegd. 

Een ouderwetsche sneeuwploeg, waarvan door mij 
gebruik werd gemaakt, was op deze wijze ingericht, 
maar daaraan ontbraken de verlengstukken van de 
zijden; hij had eene breedte van 2.yo M. bij eene as-
lengte van 2.60 M. en de hoek der zijden bedroeg aan 
den steven ruim 58 graden. , 

De zijden, van 4 cM. dikte, hadden de breedte jeivA^ 

0 / 7 
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hoogte van 20 cM. en waren over 1 M. lengte bij den 
steven tot 38 cM. hoogte opgeboeid. De practische 
waarde van deze opbociing aan den steven is een 
raadsel, want bij het ploegen hoopt de sneeuw zich 
meer op aan de achter- dan aan de voorzijde. 

De paarden , die den ploeg trekken, worden aange
spannen met een los zwenghout, dat aan een haak bij 
den steven wordt ingepikt; gewoonlijk worden daarvoor 
twee paarden gebruikt. Eene bespanning aan een lan
gen disselboom heeft het voordeel, dat beter gestuurd 
kan worden, waardoor de ploeg minder slingert en 
beter op de baan gehouden wordt. De paarden, met 
den disselriem aan het vooreinde van den disselboom 
verbonden, kunnen door den voerman gemend wor
den en daardoor is het mogelijk den ploeg in de 
goede richting te houden. 

Paarden, die kunstwegen bcloopen, worden bij sneeuw 
of ijzel zoogenaamd scherp gezet; hiertoe worden nagels 
door de hoefijzers heen, in de hoeven geslagen of wel 
de kalkoenen der hoefijzers scherp uitgesmeed en ver
staald. Dikwerf ook worden ijsschroeven in de hoef
ijzers gedraaid en bovendien voor zwaar trekkende paar
den zoogenaamde verstaalde stooten of lippen aan den 
voorkant der hoefijzers aangebracht. 

Stelt men zich voor de sneeuw zoo nauwkeurig mo
gelijk van de rijbaan weg te ruimen, dan kan dit door 
zwaar ballasten van den ploeg bereikt worden en zelfs 
tot op de grint of de steenen geschieden. Hierdoor 
wordt niet alleen een deel van de grint of het dekzand 
der baan van den weg naar de kanten geschoven , dat 
in geen geval kan worden goedgekeurd, maar ook de 
op scherp staande paarden worden in lastiger toestand 
gebracht dan wanneer een sneeuwlaagje van ± 3 c M. 
dikte op den weg wordt gespaard. In het laatste ge
val zullen zij van het scherp, om het even of dit nagels 
dan wel schroeven zijn, minder last hebben en den 
voerman minder schaden , wijl het scherp op de kale 
rijbaan ras stomp of bot wordt geloopen. 

De paarden , die den ploeg door de onaangeroerde 
sneeuw trekken, hebben een bijzonder vermoeiend werk; 
een zwaar gebouwd trekpaard , aan langzamen gang ge
woon, is voor dezen arbeid geschikt en kan het lan
ger uithouden dan een paard, dat gewend is in draf 
het werk te doen. 

De goedkoopste samenstelling van den sneeuwploeg 
geschiedt van dennenhout; grenen is ongeveer 25"/<, 
duurder en voor eikenhout kan daarbij nog 50% ge
voegd worden. 

De hooge marktprijs van het hout, de voortdurende 
herstellingen en gedeeltelijke vernieuwingen van de 
samenstellende deelen, de lastige bespanning met een 
los zwenghout, cn het streven om iets beters te be
komen dan het gebrekkige bestaande, brachten mij vóór 
een 2 5tal jaren op het denkbeeld een sneeuwploeg 
van plaatijzer te maken. De beide zijwanden van 0.45 
M. hoogte en dc drie dwars- of koppelstukken, waar
van het achterste op 2.66 M. uit den steven geplaatst, 
waren allen aan de onder- en bovenkanten en bij de 
verbindingen met hoekijzer versterkt; onder, tegen het 
benedenste hoekijzer der zijden, waren halfronde schenen 
geklonken, en de verlengstukken waren met 2 en 3 
lidscharnieren verbonden. De zitbank voor den voer
man en de losse ballastvloer waren in hoofdzaak, als 
voor den houten ploeg omschreven is, maar de stuur
boom had 1.50 M. meerdere lengte en stak 2.50 M. 
buiten de achterste dwarsplaat uit, terwijl de bespan
ning voor een langen disselboom was ingericht. 

Deze ploeg had ter achterzijde eene breedte van 2.62 
M . en de zijden, die een hoek van nagenoeg 53" aan 
den steven vormden, hadden de lengte van 2.95 M . , 

die met 1.05 M. verlengd en tot 4 M. gebracht kon
den worden, waardoor de mogelijkheid bestond de baan 
over 3.55 M. breedte schoon te maken. 

Deze ijzeren ploeg is bijna 25 jaar oud en voldeed 
aan het zestal opvolgende ambtenaren, die daarmede 
moesten werken; hij bleef in gebruik en nimmer werd 
daaraan iets vernieuwd, hersteld of verbeterd. De prac
tijk heeft het zegel gehecht aan de afmetingen, de sa
menstelling en de inrichting der bespanning, zoodat 
deze ploeg als voorbeeld tot navolging kan worden 
aanbevolen. Wij vermeenen, dat de ploeg, geheel ge
reed , niet meer heeft gekost dan ƒ125; dit vertegen
woordigt over den tijd, dat hij dienst heeft gedaan , '/,„ 
van ƒ125, makende ƒ5 per winter, waaraan voor het 
onderhoud van verfwerk een klein bedrag moet worden 
toegevoegd. Hierbij komt, dat de ploeg thans nog in 
goeden staat verkeert. 

Het. bovenstaande biedt voldoende gegevens aan om 
een sneeuwploeg te ontwerpen en wij zijn van meening, 
dat hij als volgt moet worden samengesteld: 

De vaste zijden van den ploeg zijn 3 M. lang en 
staan achter 2.70 M. uit elkander, zoodat de steven-
hoek 53"3o' bedraagt; zij hebben aan de einden de 
hoogte van 50 cM. , zijn ter onderzijde 3 cM. con
caaf afgewerkt en worden aan elkander gekoppeld door 
drie dwarsstukken , die opvolgend op 0.50 M . , 1.20 M. 
en 2.45 M. afstand uit den steven geplaatst en ach
tereenvolgens ter onderzijde 5, 7 en 12 cM. concaaf 
bewerkt zijn. De steven is aan de onderzijde iets 
bijgerond om het stooten te voorkomen bij het pas-
seeren van bruggen, waarbij het dek somtijds iets 
hooger of lager ligt dan het aansluitende vak der rij
baan. De dikte van het plaatijzer voor de zijden en 
dwarsstukken bedraagt 3 mM., en de daaraan, zoowel 
ter onder- als ter bovenzijde, geklonken hoekijzers 
hebben 4 cM. zijde en 5 mM. flensdikte. De verticale 
verbindingen bestaan uit dito hoekijzers aan de bin
nenzijde en laschplaten van 5 x 60 mM. zwaarte aan 
de buitenzijde van den ploeg. Aan de benedenhoek
ijzers der staande zijden worden aan den onderkant 
halfronde scheenijzers van 15 mM. radius geklonken. 

De verlengstukken , die de lengte van 1 M. hebben, 
zijn van dezelfde hoogte, bewerking en zwaarte als de 
staande zijden van den ploeg, en ter onderzijde recht 
gelaten; zij worden met 2 en 3 lidscharnieren en 
losse pennen aan den ploeg verbonden en aan het 
achtereind dezer verlengstukken is, op de helft der 
hoogte, een laschplaat met dubbel oog geklonken, 
terwijl een dito stuk met 3 oogen op dezelfde hoogte 
tegen de achterzijde van het achterste dwarsstuk wordt 
aangebracht. 

In het dubbel oog van het verlengstuk is vorks-
gewijze een stelijzer van 2 cM. diameter en 1.45 M. 
lengte met gesloten oogen bevestigd, zijnde dit ijzer 
aan 't ondereind voorzien van een omgesmeeden haak, 
lang 7 cM. De verlengstukken worden met den haak 
in de uiterste oogen gepikt en kunnen door de stel
ijzers in drie standen geplaatst worden, als: 

1". evenwijdig aan de as van den ploeg op 2.70 M. 
breedte; 

2". in de richting der staande zijden van den ploeg 
op 3.60 M. breedte en 

3". op het gemiddelde dezer beide standen of 3.15 
M . , door het ijzer in het middelste oog te bevestigen. 

Aan den binnenkant der staande zijden van den ploeg 
zijn ijzeren tweearmige standaards geklonken, waarop 
voor den voerman een grenen zitbank van 1.45 M. 
lengte en 5 x 25 cM. zwaarte, met iepen rugleuning, 
bevestigd is. Tot dracht van den lossen grenen bal
lastvloer, die de dikte van 3 cM. heeft, zijn rond
gaande hoekijzers van 35 mM. zijde en 5 mM. flens-
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dikte geklonken, zoowel tegen het voorste en het 
middelste dwarsstuk, als tegen het daartusschen gelegen 
deel der staande zijden. 

De iepen stuurboom van 4 M. lengte heeft 10 X 
ro cM. zwaarte, is bij de handgreep op 7 cM. rond-
geschaafd, reikt tot 2.5 meter buiten de achterste 
dwarsverbinding, rust hierop en gaat op een derde der 
hoogte, van boven gemeten, 0.2 M door het middel
ste dwarsstuk. De stuurboom wordt bij het achter- en 
middeldwarsstuk door aangeklonken ijzeren beugels 
omsloten. 
- Aan den steven is met viervoudige veer een zwaan

hals bevestigd, waarvan de kop, als beugel gesmeed, 
0.75 M. boven den grond en 0.60 M. buiten den 
steven reikt; bovendien is tegen het voorste dwarsstuk 
en in de as van den ploeg een beugel geklonken, die 
0.70 M. boven den grond reikt. Een iepen disselboom 
van 4.10 M . lengte wordt in deze beugels geplaatst 
en in den achtersten met een ijzeren pen opgesloten; 
de boom is aan de achterzijde 10 x 10 cM. zwaar en 
aan de voorzijde op 6.5 cM. dikte rondgeschaafd en 
met oogbeslag voor de disselriemen der paarden voor
zien. De disselboom reikt tot 2.85 M. buiten den 
zwaanhals en heeft aan de achterzijde een iepen zweng 
of evenaar van 1.10 M. lengte met twee daaraan ver
bonden oosthouten, lang 0.80 M . , voor de strengen 
der paarden. 

Voor dit hout moet Zeeuwsch iepen genomen wor
den of wel esschen , maar dit is moeilijker te bekomen 
en alzoo duurder. Volgens onze berekening bedraagt 
het gezamenlijk gewicht van den ploeg aan getrokken, 
gesmeed en plaatijzer 380 K.G. en ligt het in de 
bedoeling den ploeg uit elkander te nemen en dan op te 
bergen. De samenstellende hoofddeelen kunnen met 16 
moerboutjes in elkander gezet worden, waarvan 12 
voor zij- en dwarsstukken, 2 voor den zwaanhals en 2 
voor de zitbank. 

Als de sneeuw los op den weg ligt ter dikte, over
eenkomende met het bepaalde minimum voor eene 
verplichte afploeging, dan kan de rijbaan met dezen ploeg 
op de kale grint of de steenen, zelfs zonder aanbren
gen van ballast, worden schoongemaakt. Daarbij doet 
zich echter het bezwaar op voor scherpstaande paar
den ; bovendien wordt het dekzand en de losse grint 
afgeploegd. 

Het is niet uitvoerbaar met dezen ploeg eene laag 
sneeuw van 3 cM. op de rijbaan te laten liggen, want 
op plaatsen, waar de sneeuw iets vaster of dikker ligt, 
zal meer dan 3 cM. achterblijven. 

Brengt men twee sleeschenen aan en wel evenwijdig 
aan elkander en aan de as, en zorgt men dat deze 
sleestukken 3 cM. onder het ondervlak van den ploeg 
reiken, dan rust de sneeuwploeg op de sleede vrij van 
den grond en kan door het aanbrengen van ballast 
eene laag sneeuw van 3 cM. dikte op de rijbaan ach
terblijven. Deze sleeschenen worden dan op 1.40 M. 
van elkander, overeenkomende met de breedte van het 
wielspoor van een gewoon rijtuig, geplaatst en de con
structie van den ploeg laat niet toe, dat er minder 
dan 3 cM. sneeuw op den weg blijft liggen. Onder 
gelijke omstandigheden zal een sneeuwploeg van deze 
constructie minder trekkracht vorderen, daar de sche
nen in de richting van de as en van den weg zijn 
aangebracht. 

Wordt de ploeg aan de sleeschenen zoodanig gekop
peld, dat de richting der laatste ten opzichte van de 
as door handenarbeid en met toepassing van eenig 
mechaniek kan worden gewijzigd, dan kan de ploeg 
evengoed, en zelfs beter, behandeld worden met een 
los zwenghout dan met een langen disselboom. Dit 
mechaniek zou moeten bestaan uit een kruk of greep, 

I door middel van een tandsector werkende op een as, 
j waarmede de sleestukken aan de vooreinden aan elk-
I ander gekoppeld zijn. De steven van den ploeg zal 
- dan de richting moeten volgen, die door den man met 
I de kruk wordt aangegeven en de stuurboom kan ver-
j vallen. 

Mocht aan rollende beweging boven schuivende of 
j glijdende de voorkeur worden gegeven, dan zouden 
I de sleestukken vervangen kunnen worden door een 
! raam , dat den ploeg draagt en voorzien is, ter voor

zijde van een wiel nabij den steven in de richting van 
de as, en aan de achterzijde van twee wielen, op 0.7 
a 0.8 M. ter wederzijde van de as, waardoor het spoor 
eene breedte van 1.4 a 1.6 M. verkrijgt. Worden de 
achterwielen gekoppeld aan een vaste as, loodrecht 
staande op de as van den ploeg, dan moet het voor
wiel een losse as hebben, die door middel van een kruk 
horizontaal naar rechts of links kan gedraaid worden, 
in voege als dit bij een driewielige boerenkar en de 
tricycle plaatsvindt. 

Om eene sneeuwlaag van 3 cM. dikte op den weg 
te behouden, moeten de wielen eveneens 3 cM. onder 
den ploeg reiken; het geven van een ruime middellijn 
aan de wielen verdient aanbeveling om het zwaarte
punt van den ploeg zoo nabij mogelijk aan den grond 
te brengen, waardoor de vaste gang verzekerd wordt. 

Wellicht zou een gecombineerd toestel, bestaande 
uit een los voorwiel en twee korte vaste sleestukken, 
de voorkeur verdienen. 

Bestaat de mogelijkheid den ploeg door eene mecha
nische inrichting met menschenhand naar verkiezing 
te sturen, dan zou eraan gedacht kunnen worden de 
paarden achter den ploeg te spannen. De trekdieren 
bewegen zich dan op de vóór hen uit afgeploegde 
rijbaan, waardoor de nuttige werkkracht verhoogd 
wordt. De lange disselboom zou dan — inplaats van 
vóór — achter in den ploeg gestoken moeten worden 
en aan de kop, waar de disselriemen anders gegespt 
worden, zou het zwenghout moeten worden aange
bracht. De paarden staan ten opzichte van ploeg en 
disselboom juist omgekeerd aangespannen als gewoon
lijk en de laatste moet niet meer als Icidbootu, maar 
als trekboom dienst doen. De paarden staan met den 
kop nabij het achtereinde van den ploeg en de ge-
schikste plaats voor den voerman is te voet achter het 
gespan. 

De samenstelling van het achterdeel van den ploeg 
moet naar deze bedoeling gewijzigd worden, maar 
hiertegen is geen practisch bezwaar. De staande zij
den kunnen zoodanig worden aangebracht, dat de paar
den met het voordeel van het lichaam binnen de ploeg-
wanden loopen, waarbij mag worden aangenomen , dat 
eene spanbreedte van 1.7 M. voor twee paarden vol
doende is ; de disselriemen kunnen op de gewone wijze 
aan den disselboom worden gegespt. Hierbij moet er
aan gedacht worden het achtereinde van den dissel
boom iets lager bij den grond te brengen dan de 
borstriem der paarden, waaraan de strengen zijn be
vestigd , ten einde bij het aanzetten en in gang houden 
van den ploeg te voorkomen, dat het vooreinde van 
den ploeg opwipt, al is dit niet licht mogelijk, door
dien het achterdeel zwaarder is. Om den trekboom 
in den goeden stand te brengen, moet gelet worden 
op de plaatsing der beugels, waarin de boom wordt 
opgesloten. 

Moet de ploeg met losse verlengstukken voorzien 
worden, dan verdient het de voorkeur ze schuivende 
langs de zijden, en niet draaiende, aan te brengen. 

Maakt men gebruik van een los voorwiel, dan is 
het noodig dit zoodanig in te richten, dat het verticaal 
verstelbaar is; bij het beploegen van een grintbaan 
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zou het kunnen gebeuren, dat het paardenpad uitge-
loopen was en in zulk geval is het raadzaam het wiel 
meer dan 3 cM. onder den ploeg te doen uitsteken; 
wordt dit niet gedaan, dan loopt men gevaar dat de 
ploeg zich vastwerkt. Deze voorzorg vervalt als het 
paardenspoor naar het profiel van den weg met klin
kers bestraat is, zoo als door enkele besturen van pol
der- gemeente- en rijkswegen reeds begonnen werd. 

Het bovenstaande wordt blootelijk als technische 
mededeeling gegeven; gaarne laat ik het uitwerken der 
denkbeelden en de toepassing daarvan aan anderen over. 

Alkmaar, April 1887. J. G. LuGTEN. 

N E D E R L A N D S C H E VEREENIGING VOOR 
TEEKENONDERWIJS. 

Terwijl Dinsdag j.1, de laatste hand werd gelegd 
aan de talrijke versieringen, in de hoofdstad op kwis
tige wijze aangebracht om den Koning een waardige 
ontvangst te bereiden, hield de Nederlandsche Ver
eeniging voor Teekenonderwijs haar zevende alge
meene vergadering in het gebouw der Maatschappij 
voor den Werkenden Stand. De heer Boersma opende 
de vergadering en gaf het woord aan den Secretaris, 
den heer Lako; aan het jaarverslag, door hem uitge
bracht, ontkenen wij de mededeeling, dat de ont
vangsten en uitgaven voor het Maandblad, door de 
Vereeniging uitgegeven, ƒ892.15 bedragen, dat dit 
blad vooruitgaat en medewerking in het redactioneel 
gedeelte ondervindt. In het jaarverslag wordt melding 
gemaakt van het schenken eener medaille aan de 
Vereeniging Arti ct Industries te 's-Hage voor eene 
door haar georganiseerde nationale vaktentoonstelling 
en voorts van een adres, door het Bestuur aan de 
Regeering gericht met verzoek tot invoering van het 
teekenonderwijs als verplicht leervak op de openbare 
lagere scholen. 

In het aantal leden kwam geene groote verandering; 
de Vereeniging verloor door den dood twee verdien
stelijke leden, de heeren Dr. H . Salverda en C. L . 
Brinkman en zes gewone leden bedankten voor het 
lidmaatschap, terwiji 25 nieuwe leden toetraden. De 
Vereeniging telt 2 eereleden, 10 donateurs en 188 
gewone leden, terwijl de financiëele toestand gunstig 
mag genoemd worden; de ontvangsten, daaronder be
grepen het saldo der vorige rekening, bedroegen 
/ 1277.66 en de uitgaven ƒ784.426. , 

De heeren J. D. Belmer en J. D. Huibers, die 
volgens rooster moesten aftreden, werden als leden 
van het Bestuur herkozen, waarna de voorstellen tot 
wijziging van enkele artikelen van het huishoudelijk 
reglement aan de orde gesteld werden. Na discussie 
en met eenige veranderingen werden deze voorstellen, 
door de leden F. J. Schikkinger, G. W. Skene, C. 
H . Helweg, J. C. van Rossum en A. C. Cramer Czn. 
ingezonden , aangenomen. 

De heer Molkenboer nam den presidentszetel in en 
bracht rapport uit over de antwoorden , ingezonden op 
de prijsvraag naar een netten omslag voor het Maand
blad; in strijd met het gevoelen van de Jcry, die 
geene van de drie ingekomen antwoorden ter bekro
ning wenschte voor te dragen, om reden aan dc gestelde 
eischen niet voldaan was, werd de premie toegekend 
aan het antwoord, onder het motto Je Mainticndrai 
ingezonden. 

Een voorstel van het Bestuur om het gewone crediet 
voor het Maandblad van ƒ400 op ƒ550 te brengen, 
teneinde de redactie beter te salariëeren, werd aange
nomen. 

De heer J. B. Jager uit Groningen, die volgens de 
agenda de vraag zou inleiden: „of het wenschelijk is 
aan handlijntcekenen als vak van onderwijs aan burger-, 

ambachts- en teekenscholen eene afzonderlijke plaats 
in te ruimen? en zoo ja, op welke wijze dit moet 
worden ingericht?" stond zijn rede af aan het Maand
blad om meer tijd beschikbaar te houden voor de be
handeling van het volgende punt der agenda, namelijk 
het rapport der Commissie, benoemd door het Bestuur 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst tot 
beantwoording der vraag: „Welke eischen dient men 
te stellen aan eene goede regeling van vakonderwijs 
voor de handwerkslieden in de bouwambachten?" 

De heer F. Lz. Berghuis van Arnhem, die de in
leiding van dit rapport op zich genomen had, ver-
eenigde zich daarmede in hoofdzaak; al was daarin 
veel opgenomen, waarmede spreker het niet eens was, 
viel het niet te ontkennen dat de toestand van het 
onderwijs in het teekenen voor de handwerkslieden 
verbeterd werd. Spreker stelde de dagschool hooger 
dan de avondschool en was van meening, dat de eerste 
niet voor de concurrentie der laatste behoefde te 
vreezen. Op voorstel van een der leden werd besloten 
deze inleiding in het Maandblad op te nemen om den 
tegenstanders gelegenheid te geven de voordracht te 
bestrijden. 

Nadat 's-Gravenhage was aangewezen voor het 
houden der volgende algemeene vergadering, sloot de 
Voorzitter deze bijeenkomst. 

(A.etA.) D E VERSIERINGEN TE 
..„~ A M S T E R D A M . 

If Konden wij, in ons vorig nummer, slechts enkele 
der versieringen, in de hoofdstad ter gelegenheid van 
's Konings komst aangebracht, bespreken, thans, nu de 
feestweck bijna ten einde gespoed is, zij het ons ver
gund , nog het een en ander over den feestdos van 
Amsterdam in het midden te brengen. 

Onze verwachting, dat de Dam, wat decoratie aan
gaat , de kroon zou spannen, is bewaarheid. Wij ston
den werkelijk verrast, toen Dinsdagmorgen de schutting, 
om het monument geplaatst, als door een tooverslag 
verdween en de schitterende decoratie door de heldere 
voorjaarszon beschenen werd. Onze illustratie kon 
slechts een zeer onvolledig beeld van het schoon ge
heel geven, niet slechts wijl de kleuren een groot deel 
van het effect uitmaakten, maar ook daar het geïmi
teerde rustica-werk, dat de ontwerper aanvankelijk als 
omlijsting voor de beelden geprojecteerd had, bij uit
voering door geschilderde bloem- en vruchtfestoenen 
vervangen was. De Nederlandsche Maagd prijkte in 
een schitterend verguldsel, wat haar bepaald flatteerde. 
Ook de standaards om het monument maakten een be
vallig effect. Bijzonder voldeden ons de magistraal 
geschilderde figuren op donkerblauwen grond. De 
eenige aanmerking, die wij op het schoone geheel zou
den willen maken, is, dat de maagd wat nietig was 
voor den tamelijken massieven onderbouw. Daar was 
echter natuurlijk niets aan te veranderen, al zou de 
ontwerper met ons wellicht liever een quadriga op den 
top hebben gezien. 

Het effect, dat de Kalverstraat als geheel maakte, 
was voornamelijk op den avond der illuminatie gun
stig. De boven de straat zwevende lichtkronen misten 
haar effect niet, en wie zich Woensdagavond in de 
menigte gewaagd heeft, zal van het ensemble een 
gunstigen indruk hebben medegenomen, te meer daar 
de illuminatie, in de betrekkelijk nauwe straat tegen 
den wind beschut, zeer goed bleef branden. 

De electrische verlichting van den Dam was schit
terend; ook die op het Rokin voldeed uitmuntend, 
en vooral het gezicht door het poortje aan den Vij
gendam was verrassend. 

Bijzondere vermelding verdient de eerepoort op de 
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Reguliersbreestraat, naar het ontwerp van den architect 
J. de Haan opgetrokken. A l zou men eenige aan
merking kunnen maken op de wijze, waarop de ko
lomschachten aan de onderzijde in vaasvormen over
gingen , en ook de koningskroon een weinig zwaar 
kunnen achten, het geheel voldeed toch door zijn 
schoone bloemversiering en zeer gunstige plaatsing. 
Ook de verlichting dezer poort slaagde zeer naar wensch. 

De decoratie van het Rembrandtplein bleef beneden 
onze verwachting. De zeer stijve poppen, die den 
Koning en zijn voorzaten moesten verbeelden, muntten 
niet door bijzondere gelijkenis uit. Ook het decoratief 
met zijn gordijnen, die in de open lucht weinig pasten, 
kon ons niet bekoren. 

Aangenaam van aspect was de kiosk op het Thor-
beckeplein, vooral wegens de fraaie bloemversiering en 
smaakvolle beschildering. Over de verlichting was 
niet te oordeelen, daar zij grootendeels was uitgewaaid. 

Dat de galjoot bij dag en bij avond vele toeschou
wers lokken zou, was te voorzien. Zij werd algemeen 
bewonderd, en verdiende dit, al hoorde wij iemand, 
die waarschijnlijk de scheepsbouwkunst beoefende, aan
merkingen op de tuigage maken. Des avonds bleet 
de verlichting van het schip vrij goed branden; ook 
de lijn van lichtjes tegen den walmuur maakte een 
«igenaardig effect. 

De poort aan de Leidschebrug was monumen
taal, en de heraldieke beschildering welgeslaagd. 
Toch was de opmerking van een beschouwer, die 
meende, dat zij wat „recht op en neer" was, niet on
gegrond. Wat meer gebogen lijnen zouden geen kwaad 
gedaan hebben. 

Het effect van de kiosk in den Amstel heeft men 
niet kunnen zien, daar de lichtjes, wegens den hevigen 
wind, niet ontstoken zijn. De verlichting van de „Magere 
brug" hield den strijd met de elementen dapper vol, 
doch daar de boveneinden der obelisken uitgewaaid 
waren, was het schouwspel niet zoo schoon als anders. 

De Jodenhoek leverde een zeer fraai aspect op, niet 
zoozeer wegens de artistieke waarde van de versierin
gen , als wel om de schilderachtigheid van de buurt 
zelve. Wie zich bij de Portugeesche synagoge plaatste 
en den blik door de Jodenbreestraat liet gaan, had, 
vooral tegen het vallen van den avond, een verrassend 
gezicht. Op den voorgrond zag men de pittoreske 
huizen, waartusschen zich festoenen van groen slin
gerden. Uit de zijstraatjes steeg blauwe rook, die den 
achtergrond in een geheimzinnig waas hulde. Denkt 
men zich nu den slanken Zuiderkerkstoren op den ach
tergrond en het geheel met vlaggen en feestvierende 
burgers gestoffeerd, dan kan men zich voorstellen, 
welk een Augenschmaus hier den kunstzinnigen be
schouwer geboden werd. 

A l willen wij den Jordaan geen schilderachtigheid 
ontzeggen, het tafereel was hier o. i . lang zoo aantrek
kelijk niet. De versieringen getuigden voor het mee-
rendeel van goeden wil , doch de smaak, waarvan zij 
blijk gaven, was niet altijd gekuischt. 

De eerepoort aan het Centraalstation was, jammer 
genoeg, niet op tijd gereed. Later heeft men haar 
voltooid en wij moeten erkennen, dat zij toen een goed 
figuur maakte. 

De versiering van de Damstraat, hoe goed gemeend 
ook, voldeed ons niet. De beide transparanten waren 
zeker niet door een onzer eerste meesters gepenseeld. 
Veel beter was de versiering van den Heiligeweg; 
door groen boven dc straat, in verschillende vormen 
geschikt, was hier een goed geheel verkregen. 

Het Kommandantshuis had zich weder in hetzelfde 
feestgewaad gestoken, waarover twee onzer meest be
kende schrijvers over kunst in 1879 zoo met elkander 

aan het plukharen zijn geweest. Krasnapolsky had 
voor een zee van licht en een schat van bloemen ge
zorgd. Ook het overige decor van de zaal was smaak
vol , al zouden wij eenige der linten, die van de glazen 
zoldering afhingen, liever door slingers van groen 
vervangen hebben gezien. 

Onder al de boomen, die ter gelegenheid van het feest 
in Amsterdam's straten geplant waren, muntten bijzon
der uit die van den Haarlemmerdijk, die van hoogop-
gaande stammen voorzien en dus niet zoo hinderlijk 
waren voor het verkeer, als op andere plaatsen het 
geval was. 

De naald op het Frederiksplein had, in plaats van 
de ster, die haar volgens het oorspronkelijke plan zou 
bekronen, een tweetal electrische lampen aan den 
top, die met de vetlampjes, op het voetstuk geplaatst, 
een aardig gezicht opleverden. Ook het gevaarte dat 
in de Reguliersgracht was opgericht en welks lichten 
zeer goed bleven branden, voldeed goed. Streng van 
lijnen was de eerepoort in de Plantage; een tweetal 
torens , door een velum vereenigd, gaf hier een zeer 
imposant motief. Jammer was het, dat de verlichting 
ook hier door den feilen wind grootendeels mislukte. 

Wij hebben nu eenige onzer indrukken, bij de ver
siering en verlichting gekregen, neergeschreven. Wij 
erkennen , dat wij lang niet alles gezien hebben ; vooral 
op den avond der illuminatie, toen er niet gereden 
mocht worden (een zeer prijzenswaardige maatregel, die 
zeerveel tot den goeden afloop van den feestavond heeft 
bijgedragen), was het onmogelijk alles te zien. 

Wij verklaren echter gaarne, dat wij nog nimmer 
Amsterdam zoo schoon versierd hebben gezien en 
dat het feest, dank zij de goede orde, die door de 
menigte zelf bewaard werd , zeer geslaagd mag heeten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A F D E E L I N G 'S -GRAVENHAOE. 
Vergadering van Vrijdag 8 April 1887. 

Na lezing der notulen , deelde de Voorzitter mede, 
dat het Bestuur eene uitn;>odiging had ontvangen van 
de Vereeniging A r t i et Indu str iae om de lezing 
bij tc wonen, die Woensdag 6 dezer door den heer 
J. R. de Kruyff gehouden was over „invoer 'en eigen 
productie in de Kunstnijverheid"; het Bestuur had 
daaraan gevolg gegeven. 

Voor de benoeming van een bestuurslid in de plaats 
van den heer Wesstra hadden 4 stemmingen en her
stemmingen plaats, waarvan de uitslag was , dat de 
heer J. L . Boersma en W. B. van Liefland ieder 8 
stemmen bekwamen; het lot besliste daarop ten voor-
deele van den heer J. L. Boersma. 

De heer Morre vervolgde daarna zijne, in de vorige 
vergadering aangevangen, verhandeling over de trappen 
en sprak thans in het bijzonder over het verdrijven 
der treden. 

Na eene inleiding, waarin spreker de fouten, die 
steeds gemaakt worden, door het verdrijven der treden 
van een gewone steektrap met kwart duidelijk aan
toonde, deelde hij mede, dat de toenemende verbree
dingen der treden hem ertoe gebracht hadden nauw
keurig na te gaan, hoe men practise!] dc rekenkunstige 
reeks, die deze verbreedingen vormt, behandeld heeft. 

Daaruit was hem duidelijk geworden, dat men 
niet als gegevens aannam: 1". de breedte der eerste 
trede tegen de spil, 2". de normale breedte van eene 
trede der steek en 3". de som der in het kwart te ver
drijven treden, gemeten tegen de spil, maar bovendien 
nog eene trede bepaalde, waarbij het verdrijven ophield, 
inplaats van dit te bepalen na de uitkomst der reeks. 

Men nam dan ook steeds een gegeven te veel, door 



D E O P M E R K E R . 16 April 1887; 

willekeurig te bepalen waar het verdrijven moet op
houden; door het oplossen der reeks naar de hier-
voren genoemde gegevens, werd dit duidelijk, omdat 
daarbij bleek, dat even zooveel treden als het kwart 
bevat ook verdreven moeten worden. 

Niet alleen geldt deze regel voor de genoemde trap 
maar voor alle trappen; spreker bewijst dit duidelijk 
door een trap met schalmgat, een trap in een zeer 
scheeve ruimte en door meer andere voorbeelden. 
• De schaal voor het verdrijven kan men maken op 
de gewone wijze, met dien verstande, dat de eerste 
en de laatste trede worden gebruikt als vereenigings-
punten, en niet meer in het midden der schaal eene 
loodlijn, gelijk aan de gemiddelde breedte eener trede, 
wordt opgericht. 
. Eene constructie, die het overdragen der maten on-
noodig maakt, en nog eene constructie voor het op 
schaal verdeelen, werden door spreker behandeld; 
zonder toelichtende teekening zijn deze constructies 
echter niet te omschrijven. 

De Voorzitter zéide den heer Morre uit naam der 
Vergadering dank voor zijne hoogst interessante en 
leerrijke mededeelingen, waarmede de aanwezigen luide 
instemden. 

Door een lid werd op de wenschelijkheid gewezen 
om de voordrachten van den heer Morre in ruimer 
kring te verspreiden, vooral ook omdat de werkman 
met deze wetenschap zeer veel nut kan doen. Som
mige leden ondersteunden dit denkbeeld, dat door 
anderen echter bestreden werd, hoofdzakelijk omdat 
de leden der Afdeeling, elk in hunnen kring, het ge
hoorde kunnen verspreiden, en de roeping der Maat
schappij toch niet kan zijn het publiek met het ge
leerde op de vergaderingen bekend te maken '). 

De heer Morre kwam aan het eerste denkbeeld te
gemoet door mede te deelen, dat hij, behalve de twee 
exemplaren der plaat, waar deze constructies op voor
komen en die behooren tot een werk, dat wordt ge
reproduceerd, nog een 30tal exemplaren ter beschik
king der leden wil stellen; dit geschenk werd onder 
toejuiching aanvaard en den heer Morre daarvoor dank
gezegd. 

In verband met het besprokene, sprak de Voorzitter 
den wens'ch uit, dat de leden, die het geven van bij
dragen op de vergaderingen waardeerden, hunnerzijds 
zich ook beschikbaar zouden stellen in het aan
staande seizoen een onderwerp te behandelen. Door 
vele leden wordt de lijst, die daartoe circuleert, on
derteekend. 

Met een woord van dank aan den Voorzitter voor 
de leiding der vergaderingen en voor de vele mede
werking, door hem vooral in het geven van kunstbe
schouwingen getoond, wordt deze laatste vergadering 
gesloten. 

(') Mijnheer de Redacteur, uw verslaggever veroorlooft zich de op
merking, dat bevordering der bouwkunst toch niet alleen kan bestaan 
in het „bevorderen" dier kunst bij de leden der Maatschappij en der 
Afdeelingen; hij gelooft dit te minder, omdat het publiek, zonder welks 
sympathie geen kunst kan bloeien, z. i. voorgelicht en met de bouw
kunst bekendgemaakt moet worden; in. a. w. moet worden overtuigd, 
dat de bouwkunst een kunst is. 

Dat nu practische wenken aan werklieden worden gegeven en hun 
construction worden geleerd, die eigenaardig tot het vak behooren, in 
één woord, dat getracht wordt het ambacht, dat een integreerend deel 
der bouwkunst uitmaakt, te verbeteren, is naar mijne bescheiden 
meening werkelijk „bouwkunst bevorderen". Dit kan, en ik zou bijna 
durven zeggen moei, geschieden om de bouwkunst meer populair te maken. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N * 
'S-GRAVENHAGE. Bij Koninklijk besluit van 8 Apr i l 1887 no. 

6 is eene commissie ingesteld tot het houden van een verge
lijkend onderzoek van de bekwaamheid der candidaten, naar 
de betrekking van adspirant-ingenieur van den Waterstaat din
gende, welke bestaat uit de heeren; 

P. Caland, hoofdinspecteur van den Waterstaat, als voorzitter; 

G . van Diesen, hoofdingenieur voor dc rivieren; 
A . M. K. W. Baron van Ittersum, hoofdingenieur van den 

Waterstaat in het 6de district; 
Dr. G . J. Legebeke, hoogleeraar aan de Polytechnische school 

te Delft; 
W . T. Koster, administrateur bij het Ministerie van Water* 

staat, Handel en Nijverheid; 
R. O. van Manen, ingenieur van den Waterstaat te Zutfen; 
A. A . Bekaar, ingenieur van den Waterstaat te Maastricht, 

tevens secretaris. 
— Volgens een bij de Regeering ingekomen bericht, zal van 

I Augustus 1888 tot 31 Januari 1889, te Melbourne, bij gele
genheid van h.-t eeuwfeest der stichting van Nieuw Zuid-Wales^ 
als eerste Britsche kolonie in Australië, eene internationale 
tentoonstelling worden gehouden van kunst, wetenschap, nij-i 
verheid en landbouw. 

Tot het verkrijgen van inlichtingen worden belanghebbenden 
verwezen naar de navolgende instellingen, aan welke het pro
gramma dier tentoonstelling is toegezonden: 

De Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van nijver
heid, te Haarlem. 

De Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerks-
nijverheid in Nederland, te 's-Gravenhage. 

De Centrale Vereeniging van Nederlandsche industrieelen , 
te Amsterdam. 

De Vereeniging van en voor Nederlandsche industrieelen, 
te 's-Gravenhage. 

— Wij vestigen de aandacht van belangstellenden in de 
prijsvraag, uitgeschreven door de Louisa-stichting te dezer 
stede, op eene in dit blad voorkomende advertentie. De inge
komen antwoorden op deze prijsvraag zijn van Zondag 17 tot 
en met Vrijdag 22 Apr i l , dagelijks van 's morgens 10 tot 's na
middags 4 uren, tentoongesteld in het Gebouw der Loge op 
den Fluweelen Burgwal. 

GRONINGEN. De exploitatie van de waterleiding heeft over 
1886 bevredigende uitkomsten opgeleverd; van de netto winst 
wordt / 4 1 8 8 . 7 6 afgeschreven en het restant, ad 28 mille, is 
voldoende om aar. de aandeelhouders 4 pCt. uit te deelen. In 
het verslag der Algemeene Vergadering, opgenomen in de 
Nieuwe Groninger Courant van Zaterdag 9 Apri l , wordt mel
ding gemaakt van eene zekere hoeveelheid VIERK. MEIER WATER, 
van Gemeentewege aan on- en minvermogende gezinnen ver
strekt en de .Vieitwe Rotlerdamsclie Courant van Zondag 10 
Apr i l (3 1» blad) haast zich deze vreemdsoortige mededeeling 
over tc nemen. 

— De Vereeniging tot bestrijding van knoeierijen in den 
boterhandel heeft eene som van / 1 0 0 0 uitgeloofd voor het op
sporen en mededeelen van een nieuwe methode, om bijmeng-
selen te ontdekken in de natuurlijke, van koemelk bereide, boter. 

Bij deze prijsvraag zijn de volgende bijzonderheden gevoegd: 
De methode moet tegenover andere reeds bekende, aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 
a. Zij moet scherp zijn en in staat stellen, om zelfs geringe 

hoeveelheden bijgemengd vet, van dierlijken of plantaardigen 
oorsprong eenigermate kwantitatief aan te toonen. 

b. Zij moet zeker zijn, d. i . zij mag niet, ook niet onder bij
zondere omstandigheden, aanleiding geven tot dwaling. 

e. Zij moet eindelijk zijn eenvoudig en zonder de gecompli
ceerde hulpmiddelen van een chemisch laboratorium, ook zon
der groote kosten, zoo mogelijk door leeken, die er mede 
geoefend zijn, ten uitvoer gebracht kunnen worden. 

De prijs zal worden toegekend aan die methode, die volgens 
het oordeel der te benoemen Jury het best beantwoordt aan de 
eischen van scherpheid, zekerheid en eenvoud. De antwoor
den, die de schriftelijke toelichting der methode bevatten, 
moeten geschreven zijn in de Nederfandsche, Fransche, Duit
sche of Engelsche taal en voor 1 Januari 1888 worden opge
zonden aan het adres van den Secretaris der Vereeniging, den 
heer J. Rinkes Borger te Leiden. De antwoorden moeten voor
zien zijn van een kenspreuk en vergezeld van een gesloten 
naambriefje met dezelfde kenspreuk. 

Het bekroonde antwoord wordt voor Nederland het eigendom 
der Vereeniging. De schrijver, wiens naam publiek wordt 
gemaakt, behoudt het recht om in het buitenland, door mid
del van octrooi of patent of op andere wijze, zijne methode 
tot eigen voordeel te exploiteeren. De niet-bekroonde ant
woorden worden met het gesloten naambriefje uiterlijk op 1 
Apri l 1888 aan de opgegeven adressen teruggezonden. 

D E L F T . Zaterdag 9 dezer werd alhier de eerste algemeene 
vergadering gehouden van leden der Vereeniging van voorstan
ders eener Nederlandsche octrooiwet. Besloten werd de ko
ninklijke goedkeuring te vragen op de statuten, ten einde zich 
te gelegener tijd met een adres tot de Regeering te wenden 
om den wederinvoer te vragen van de sedert 1869 afgeschafte 
octrooien voor uitvindingen en verbeteringen. 

De Vereeniging telt 80 leden. Tot leden van het bestuur 
werden gekozen de heeren A. Huet, Voorzitter, alhier; Mr. 
Gerard W. Schimmel, Secretaris, Amsterdam; G. A . A . Mid-
delberg, Amsterdam; Mr. C. Mirandolle, Rotterdam en H . W . 
Struve, Amsterdam. 
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MAASTRICHT . Men kan thans genoeg
zaam verzekerd zijn, dat ook Limburg wel
dra in het bezit zal komen van zijn eer
sten tramweg. 

De concessie voor genoemden weg van 
Sittard over Heerlen naar de Locht, ver
leend aan de heeren Van der Slik en C l r . , 
Van den Berg en Sarolea, is overgedragen 
aan J. Weier. bouwondernemer te Keu
len, die de lijn van de Locht af langs 
Kerkrade met het station Kohlschcid van 
den Berg-Mark-spoorweg zal verbinden, 
voor welke laatste verbinding de ver-
eischte concessie-aanvragen thans bij de 
betrokken Nederlandsche en Pruisische 
Regeeringen zijn ingediend. 

De loop der lijn is als volgt bepaald: 
van Sittard over Heerlen naar de Locht, 

over den rijksweg der 2de klasse: 
van de Locht tot Kerkrade, over den 

bestaanden kolenspoorweg. en 
van Kerkrade naar Kohlscheid. over 

particuliere gronden. 
De lijn zal met normale spoorwijdte 

worden gebouwd en daardoor meer het 
karakter van locaalspoor, dan van tram
spoorweg verkrijgen. 

ZUTFEN. Met den aanleg van den spoor
weg naar de haven wordt geregeld voort-
gewerkt , zoodat men zich weldra zal kun
nen verheugen in de verbinding van het 
goederenstation met de Noorderhaven. 

Het onderzoek van het drinkwater voor 
de waterleiding, op het Harenberg bij de 
Bronsbergen verkregen, is door de gezond
heidscommissie geschied: zij heeft bevon
den, dat het drinkwater uitstekend is. Men 
verwacht dat de definitieve concessie spoe
dig aan de heeren Van Wijk & Van de 
Gevel te Rotterdam zal worden verleend. 

ZEVENBERGEN . De Raad heeft besloten 
geheel af te zien van den aankoop van de 
in de nabijheid der gemeente gelegen 
bouwterreinen, welke thans eigendom van 
den Staat zijn en vroeger tot de domein
goederen van wijlen Z . K. H. Prins Frederik 
behoorden. Deze terreinen zijn gunstig 
gelegen tot uitbreiding van het bebouwde 
deel der gemeente. 

OOSTERHOUT . De Gemeenteraad heeft 
besloten . den prijs van het gas van 11 
op 9 cent per M 3 . te verlagen. 

— De heer T. Dalhuizen, directeur van 
de Stoomtramweg-maatschappij Oldambt-
Pekela, heeft zijn ontslag aangevraagd. 

C O R R E S P O N D E N T I E 
Aan L. te A. Tot heden is omtrent de 

bedoelde zaak niets naders bekend. Wij 
moeten den uitslag van het onderzoek af
wachten. 

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

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aantesteiing. 
Op Maandag 2 Mei 1887. des namiddags 

ten twee ure, zal in Kamer N° 40 van het 
Centraal Administratiegebouw der Maat
schappij aan het Droogbak te Amsterdam wor
den aanbesteed: 

Volgens Bestek N " 404. 
Het leveren van 20000 stuks half

ronde en 1500 stuks vierkante 
eikenhouten dwarsliggers in 
twee perceelen, en 

Volgens Bestek N" . 405. 
De levering van ongeveer 804 M : l 

eikenhout voor wissels. 
Bestekken zjjn tegen betaling van ƒ 1.— 

per exemplaar te verkrjjgen aan het Bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer N°. 
154 van bovengenocmdjAdministratiegebouw. 

De Administrateur. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A i 

B E N O E M I N G E N 
Bij kon. besluit van den t2den Apr i l 

1887 no. 13 is benoemd tot opziener der 
domeinen in Noordbrabant, A . Nugteren 
Az. thans opzichter der gemeentewerken 
te Dordrecht. 

— Tot boekhouder-opzichter bij de fa-
brikage, te Gouda, is benoemd de heer 
C. J. T. Spruijt, aldaar. 

(Voor rekening van den Staat.) 
Op Dinsdag den 26'"" April 1887, des na

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 450. 
Het maken en verplaatsen van 

den Onder- en Bovenbouw van 
Waterkranen, het opbreken, 
leveren en leggen van Gietijze
ren Waterleidingen met toebe-
hooren op het station Roosen
daal. 

De besteding geschiedt volgens | 01 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 12*" April 18S7 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H. E. B E C N K E te 
Breda en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen. tegen betaling van f 0.60. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen 
traalburean (Afd. Weg en Werken). 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 19*" April 1SS7 ten 10 ' , ure dei 
voormiddags. 

Utrecht, den 10*" April 188". 

6300 meter draagbaar Spoor 
met wissels en bijbehoorende Wagens , geschikt voor verschillend gebruik, 
zijn door bjjzondere omstandigheden, tot bu i t engewoon guetlkoope 
pr i jzen , in partijen of geheel te koop. 

Te bevragen bij RICHARD KREUZIGER, BOCHUM (Westfalen) 
Kirchplatz-

ENGELSCH CALQUEERLINNEN 
van uitnemende kwaliteit, uit de voornaamste Engelsche fabriek, expresseljjk voor om 
gefabriceerd en daarom met onze Firma gewaarmerkt; in rollen van 22 Meter ter 
oi-jedte van 0.77, 0.96 en 1.10 Meter. 

Te verkrijgen benevens a l le andere T E E K E N B E H O E F T E N bij TH. J . D O B B E en 
ZOON, Magazi jn van Teekenbehoeften voor B o u w k u n d i g e n , te UTRECHT. 

A A N B E S T E D I N G . 
R e n t a m b t Zwaluwen. 

De Rentmeester in voormeld Rentambt, 
wonende te Breda, zal op Donderdag den 21 
April 1887, des middags te twaalf uren. in 
het Veerhuis bjj SYAAN W A L R A V E N te 
Eage-'/,waluwe. bjj enkele inschrijving 

AANBESTEDEN: 
Het Maken van een Steenen en 

het Opruimen van een Houten 
Sluis in de Kade van den Fol
der „Kwistgeld" te Lage-Zwa-
luwe. 

Het bestek is tegen betaling van /0.26 
te bekomen bij den Rentmeester voornoemd 
en ligt met de teekening ter inzage bjj den 
opzichter van het in aanbouw znnde Stoom
gemaal in Schuddebeursonder fjjge-'/.waluwe. 

Aanwjjzing in loeo op Dinsdag 10 April en 
op den dag der aanbesteding telkens des 
morgens te tien uren. 

Inlichtingen te bekomen bij genoemden 
Rentmeester, den Ingenieur F . W. V A N 
GENDT te Arnhem en den Hoofdopzichter 
P. V A N DE ERVE te Breda. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Dinsdag 19 April 
1887, 's voormiddags 11'/, uur, in het open
baar ten Gemeentehuizc 

AANBESTEDEN: 
Het afbreken van den bestaan-

den houten en het maken van 
een NIEUWEN STOEL van ge
trokken ijzer voor het klokken
spel in den Grooten Toren. 

Begrooting /5000. 
Aanwjjzing Woensdag en Donderdag 13 en 

14 April e. k., 's voormiddags 11 ure, ten 
Gemeentehuize, bureau Gemeentewerken; 
bestek niet bjjbehoorende teekeningen en ge
zegeld in8chrjjvingsbiljet tegen betaling van 

/ I — na ö April e. k. — ter Secretarie ver 
krjjgbaar. 

Ministerie van Financiën-
L A N D S G E B O U W E N . 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag, 10 Mei 1887. des middagsten 

12 ure, zal onder goedkeuring van den Mi 
nister van Finaneii'n, aan het gebouw van 
genoemd Departement, worden aanbesteed: 

Het onderhouden van en het doen 
van eenige herstellingen aan het 
Rijksgebouw te Groningen, 
waarin gevestigd zijn de kanto
ren van de hypotheken en het 
kadaster. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving, volgens Ü ji 184 en 435 der Algemeene 
Voorschriften,' vastgesteld bjj beschikking 
van den Minister van Waterstaat, Handel 
en Njjverheid, dd. 12 September 1882, n°.0, 
afdeeling Waterstaat A. 

Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw 
van het Ministerie van Financien, aan het 
bureel der Landsgebouwen in het 1ste district 
te 's Grnrenhage, aan het kantoor van de 
Hypotheken en het Kadaster te Groningen, 
alwaar het gratis verkrijgbaar is, en aan 
het gebouw van het Provinciaal Bestuur te 
Groningen. 

Inlichtingen worden gegeven door den 
Bouwkundige voor de Landsgebouwen in het 
l8te district te '* Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Saturdag 
30 April 1887, des voormiddags ten 11 ' , ure. 

's Gravenhage, 1 April 1887. 
De Minister van Financiën, 

B L O E M . 
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Aanbesteding. 
Het BESTUTJB der SOCIËTEIT »ÜE 

HEREENIG1NG" te DEVENTER, is voor
nemens, op Donderdag 28 April e. k., des na
middags Ü uur, op een der Bovenzalen der 
Binnen-Socicteit, aan te besteden: 

H e t b o u w e n v a n eene Buiten-So-
eieteit over den I J s sc l bij De
venter. 

Bestekken en teekeningen zijn van af Don
derdag 14 April te bekomen aan het Buffet 
in de Binnen-Societeit ïi ƒ3.—• per stel. 

Aanwijzing zal geschieden op Woensdag 
27 Apr i l , des voonniddags elf uur. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Vrijdag 22 April 
1887, voormiddags l i 1 ; , uur, in het open
baar ten Geineentehuize 

AANBESTEDEN: 
H e t onde rhoud van- en het ma

k e n van eenige verbeter ingen 
aan het R i v i e r b a d . 

Aanwijzing Maandag IS April e. k., ten 
Gemeentehuize bureau Gemeentewerken, 
'svoormiddags 10 ure; bestek met gezegeld 
inschrjjvingsbiljet tegen betaling van /Ó.50 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

~PB0T0LITI I0GRAPI! IE , PHOTOZniÖGBAPHlE 
e n S t é r é o l y p e - l n r i e l i t i n g 

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

op zijne inrichting voor PhoUlltliegraiihie, 
bjjznndcr geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h . l . i l n i 
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne M€'ie«ii>|pe-iiniiiiiiiiK voor HH. Druk
kere, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/rat. co aanvrage gratis toegezonden. 

G - . J. T H I K M K . 

D E L I N T & C ° . 
Ootttteedljk SIM, Rotterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, C E M E M - E \ IJZEKSTEEXTEGELS. 

Groote voorraden. 

L o u i s a S t i c h t i n g . 
T E N T O O N S T E L L I N G der ingekomen 

Ontwerpen op de prijsvraag v o o r een 
n i e u w G e b o u w , van Zondag 17 lot en met 
Vrijdag 22 April 1887, van des voormiddags 
10 tot des namiddags 4 uur, in het gebouw 
der Loge (Fluweelen Burgwal) te 's flra-
venhage. 

Entree 25 Cts. 

Nageperste 

Gevel- , Sier-en Profielsteenen 
FR, VAN DE L O O s J e m d bij Nijmegen, 

Gouden Medaille Antwerpen 1885. 
Eerc Diploma Groningen 1886. 

V e e l v e r m i n d e r d e p r r j z e n . 

BECKER & BUDDINGS. - A KMI EN. 
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 . 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmajfleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
F r a n k f o r t 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 

M a r m e r m o z a ï e k en Terrazzo-vloeren, G l a s m o z a ï e k , 
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 c r e r t c h t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E E D . E N Q - E E S , Amsterdam, 

Heerengracht , bij de Oude Spiegelstraat n . 335. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY I ™ , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

FABRIEK i RAÜE V A R K . NATUURL. ASPHALT 
VAN 

v a l de mm 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
Beltweg N°. 3. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l i u e g t ' i i e n i l i l o D o r s e h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - . M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - l t i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
k o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z p v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , K e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindeli jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 'i, Amsterdam, of bjj den Heei 
H . G. KNOOl'S C.Oz.w, Beekstraat F. 68, te Arnhem. 

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

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

STOOMKETELS n TOKTMüEIH,. 
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 . 

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". 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten , woonhuizen, \ 1 i >, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 
Gedrukt tij G. W. vai. der Wiel & C"., te Arnheir. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 17. Z A T E R D A G 23 APRIL 1887. 

m 

Redacteur-Uitgever F . W . 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 lestuiden per jaar," bff 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekbladen advertentien: vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 

Bureau van De Opmerker, Driekonin^enstraat 28, Arnhem. f 7.50 en Ncilerlandsch-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 IO 

cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen j AFZONÜKRUJKK H 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-corrcspomlent J o n . G. S T E M L E R CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N S P R I N G E R . 
C. l i . P O S T H U M U S M E Y J E S en A . W . Y V E I S S M A N . 

Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer 
C. 11. POSTHUMUS MEVJKS, Kerkstraat 170 te Amsterdam 

en al , wat de Administratie van bet Genootschap betreft, aan den Heer 
F . J . ÜKKMMKR HZN., Regulicrsgrncht 74, te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

De 882ste gewone vergadering zal worden gehouden 
op Woensdag 27 April, des avonds te 8 uren, in het 
American-hotel op het Leidscheplein alhier. 

De agenda voor deze vergadering is: 
Mededeelingen van het Bestuur; 
Bijdrage van den heer R. A. Heij; 
Kunstbeschouwing, te geven door den heer A. Hase-

lager; 
Ballotage van den heer W. Scheepens, voorgesteld 

door de heeren J. Herman en R. Mentz, en van den 
heer Hanrath, voorgesteld door de heeren Jan Springer 
en F. J. Bremmer Hzn. 

Als buitenlid is toegetreden de heer J. G. van den 
Berg, bouwkundige te Almeloo. 

Door de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst 
te Groningen zijn welwillend ter bezichtiging afgestaan 
de ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor een 
k l e i n e v i l l a . Deze antwoorden zijn in de socië
teitszaal geëxposeerd. 

Schetstocht, te houden op Zondag 1 Mei naar Amers
foort. Heeren leden der schetsclub worden verzocht 
zich te vereenigen aan het Centraalstation, des morgens 
te 9.50 en teekenbehoeften mede te brengen 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van den 20 April 1887. 

Na afdoening van eenige huishoudelijke zaken, ver
kreeg de heer J. H . Leliman het woord tot het hou
den van zijne aangekondigde bijdrage Op zijne eigen
aardige, geestige wijze besprak hij de schoonheidsleer 
in verband met de bouwkunst, en deckle daarbij mede 
het gevoelen der oudere en nieuwere wijsgeeren om 
met zijn eigen oordeel hierover te besluiten. Vervolgens 
stelde genoemde heer ter bezichtiging schetsen en ont
werpen van uitgevoerde en niet uitgevoerde bouwwer
ken , die met belangstelling werden bezichtigd. Nadat 
als nieuwe leden werden voorgesteld de heeren VV. 
Scheepens en Hanrath, werd de vergadering gesloten. 

(A.etA.) PRIJSVRAAG 
DER LOUISA-STICHTING TE ' s -GRAVKNHAGE. 

Aan deelneming heeft het deze prijsvraag niet ont
broken. Niet minder dan 141 ontwerpen toch kwamen 
in, met de volgende motto's: 

1 Zeshoek (figuur). 
2 Collaborator. 

Charitas. 
H . J. 
Plakzegel. 
Amsterdam. 
Etude (met variant). 

8 Driehoekincirkel^V). 
9 J. A . N . B. 

10 Ars longa Vita brevis. 
11 Geenzegezonderstrijd. 
12 L. S. 
13 Doe wel en zie niet om. 
14 Prins Frederik. 
15 Ter beoordeeling. 
16 Eenvoud. 
17 Geheel of Niets. 
18 Betsy. 
19 Ars longa Vita brevis. 
20 N". 76. 
21 Eenvoud. 
22 Dée. 
23 Weldoen is leven. 
24 - T T -
25 Broederschap. 
26 Broederplicht. 
27 E. R. 
28 Simplex. 
29 Charité. 
30 Opvoeding. 
31 Louisa-SrJehting. 
32 L . S. (in driehoek). 
33 Glück auf! 
34 L . S. (in cirkel). 
35 Hoop doet leven. 
36 Louise. 
37 Anna. 
38 Nederland en Oranje. 
39 Eenvoud. 
40 Eenvoud. 

41 Ernstig. 
42 Hij reikt elk broeder

lijk de hand. 
43 Isis. 
44 Nocete Ipsum. 
45 Lyra. 
46 Cirkel met twee lijnen 

(figuur). 
47 Benvenuto. 
48 1'Architecture. 
49 E- M. 
50 Louisa-Stichting. 
51 Soil das Werk den 

Meister loben ? 
52 Leais. 
53 Grosso modo. 
54 T. 
55 Delta. 
56 X . 
57 Glück auf! 
58 Simplicitas. 
59 Verlichting. 
60 Louisa. 
61 Cirkel om driehoek. 
62 Ontwerp. 
63 Jachin en Boas. 
64 Liefde sticht. 
65 Doel , ik wacht u. 
66 Eenvoudigheid is ,'t 

kenmerk van het ware. 
67 Humaniteit. 
68 En forgeant on de-

vient forgeron. 
69 Figuur van twee cir

kels (geteekend). tf^ 
70 Humanisme. 
71 Een bescheiden plan. 
72 L. S. (in ruit). 
73 Weldadigheid. 
74 Studie. / $ > & t l 
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75 Bruderschaft. 
76 Labor omnia tubi. 
77 Maconnerie. 
78 Passer (figuur). 
79 Eenvoud. 
80 Zoo ik niet blijf een 

onbekende X , 
Dan is mijn streven 
niet voor niks. 

81 Eenvoud. 
82 Hij, die op vaste gron

den bouwt, 
Heelt kans dat men 
zijn werk vertrouwt. 

83 Dit dient U . 
84 Le but. 
85 Zelfkennis. 
86 Arbeid Adelt. 
87 Nelly. 
88 L . S. (met variant). 
89 Lieba. 

5887. 
Metselwerk Humani
teit. 
15 Maart. 

. 257-
94 Willem III. 
95 Education. 
96 Alziend Directeur. 
97 Charité W. K. S. 
98 San Martino. 
99 Sphinx (met variant). 

100 Wie denkt, overwint. 
101 Un Louveton. 
102 Simplicitas. 
103 Caritas. 

90 
9" 
92 
93 

104 
105 
106 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
'1/ 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 

I 132 
I 133 

135 
136 
137 

Bouwlust. 
L . S. 
Louisa-Stichting (met 
variant). 
La Philantropie. 
Hi ram. 
Eenvoud (in lijnen). 
La Simplicitc. 
Simplex. 
Aan de duinen. 
Cliaritas. 
Semper paratus. 
La bicn aimée. 
Twee passers (fig.). 
Tubal Kaïn. 
Licht en lucht. 
Studie. 
Herinnering. 
Zonder weelde. 
Ancora in paro. 
Spoedstuk. 
Postzegel. 
Charité. 
Weldadigheid (met 
variant). 
Wedstrijd. 
Aletta. 
Hi ram. 
Rust Roest. 
Prins Frederik. 
Pis dat, qui cito dat. 
en 134 Salus huic 

domini. 
Louise II. 
Aardbol (figuur). 
Twee vlaggen (figuur). 

138 Aspasia. 1 140 Hiram. 
139 Louisa. [ 141 G. H . I. S V. 

De ontwerpen waren tentoongesteld in een ruime 
zaal van het gebouw der Loge, aan den Fluweelen 
Burgwal. Reeds bij den eersten aanblik werd het ons 
duidelijk, dat lang niet alle ingezonden ontwerpen 
meesterstukken waren, en dat veel werk van onge-
oefenden aanwezig was. Zelfkennis schijnt een zeer 
moeilijke zaak; wij kunnen het ons anders niet be
grijpen , hoe tal van ontwerpers ertoe gekomen zijn , 
de vruchten van hun potlood, pen of penseel in het 
openbaar te doen tentoonstellen. Welk persoon, die 
geen zin zonder spelfouten kan schrijven, zal ertoe 
komen een boekwerk uit te geven ? Welk musicus zal 
een compositie de wereld durven inzenden, alvorens 
hij de regelen der harmonieleer voldoende kent ? In 
de bouwkunst schijnt echter niemand er kwaad in te zien, 
aan prijsvragen mede te doen, al heeft hij niet de 
minste bouwkundige vorming genoten. Het gemis van 
goede bouwkundige scholen wordt bij een tentoonstel
ling als deze maar al te zeer gevoeld. 

Men moet erkennen, dat de Jury geen moeite bij 
haar beoordceling ontzien heeft. Daar het haar na
tuurlijk onmogelijk was, om van elk der 141 ontwer
pen een beredeneerd verslag te geven, heeft zij de o. 
i . zeer gelukkige gedachte gehad, een register te doen 
opmaken, waarin de verdiensten en gebreken van ieder 
ontwerp door een enkele opmerking over eenige der 
meest belangrijke onderdeden zijn aangetoond. Dit 
register heeft zij doen vergezeld gaan van een memo
rie , waarin zij de overwegingen, die haar bij het uit
spreken van het oordeel geleid hebben, uitvoerig 
uiteenzet. Om onzen lezers een denkbeeld van het 
register te geven, laten wij een uittreksel daarvan, 
betrekking hebbende op de 27 plans, die ons het 
beste schenen, volgen. 

E e n v o u d . 

E r n s t i g . 

Charité. 

Motto. Plan. Trappen. 

W i l l e m III. v r i j . u i t m u n 
tend. 

H . I. v r i j . goed. 

Char i té L . H . S . v o l . zeer goed. 

S a n M a r t i n o . 

S p h i n x . 

v o l . 

vo l . 

niet goed 
v e r l i c h t 

ondoel
m a t i g 

L a bien aimée. vol . goed. 

P lakzege l . v o l . goed. 

L . S. v o l . goed. 

P r i n s F r e d e r i k . v r i j . o n g u n s t i g 
v e r l i c h t . 

T e r beoordee
l i n g . 

A n n a . 

v o l . 

v o l . 

zeer goed. 

goed. 

Licht en 
lucht. Indeeling. Keuken. Privaten. 

zeer goed. ui tstekend zeer goed. 

goed, inaar verdienste- goed gele
gangen l i jk . gen, m a a r 
d o n k e r . k l e i n , 

goed. verdienste- goed. 
l i jk . 

niet v o l - ' g e b r e k k i g J n i e t goed 
doende. gelegen, 

voldoende, niet onver-goed. 
dienstel , j 

voldoende. 

redeli jk 
voldoende. 

goed. 

o n v o l 
doende. 

wi jdloopig. o n g u n s t i g 
I gelegen, 

wijdloopig. niet met 
b i j k e u k e n 

verbonden 
niet onver- goed. 

dienste l , 
g e b r e k k i g , niet goed 

gelegen. 

d i t 

v o l . 

v r i j . 

l i jk . 
[goed. niet geluk

k i g . 

was niet n a te g a a n , daar het n u m m e r der 

goed. 

goed. 

zeer goed. 

goed. 

goed. 

voldoende, 

goed. 

goed. 

goed. 

goed. 

s lecht ge
legen. 

goed. 

Leer 
kamers. 

Gymnas
tiek. 

Slaapka
mers. Ziekenkamers 

zeer goed. 
goed. 

goed. goed. 

ongun- goed. 
s t ig ge-i 
legen. 

deels 
goed. 

goed. 

goed. 

iraed. 

goed. 

zeer 
goed. 

zeer 
goed. 

goed. 

o n v o l 
doende, 

goed. niet o n 
verdien
stelijk. ! 

goed. goed. 

o n g . g e l . c n 
v e r l i c h t . 

goed. goed. 

o n g u n - goed. 
s t ig g e l . 

goed. o n g u n 
st ig ge 
legen. 

goed. 

boven. 

goed. 

goed. goed gele
gen. 

teekeningen in het r a p p o r t niet v o o r k w a m . 

goed. 

goed 
m a a r 
ong. ge
legen. 

goed. 

goed. 

u i t m u n t e n d 
gelegen en 
inger icht . 

ongunst ig 
gelegen. 

ongunst ig 
gelegen. 

o n g u n s t i g 
gelegen. 

goed gele
gen. 

goed gele
gen. 

ongunst ig 
gelegen. 

goed gele
gen. 

goed gele
gen. 

Architectuur. 

goed. 

goed. 

v e r l i c h 
t i n g goed 

m i n d e r 
g u n s t i g 
gelegen. 

voldoende. 

goed. 

m i d d e l m a 

t i g 

verdienste
li jk. 

niet goed 
gelegen. 

m i n d e r 
goed ge
legen. 

geen v o l 
doende 
v e n t i l a t i e , 

voldoende, 

o n g u n 
st ig ge
legen. 

zeer 
goed. 

goed. 

goed. 

v o l 
doende. 

goed. 

ongunst ig 
gelegen. 

ongunst ig 
gelegen. 

groote ver
dienste. 

verdienste
l i jk . 

zeer verdien
stelijk. 

n iet onver
dienstel i jk . 

niet o n v e r 
dienstel i jk . 

verdienste
l i jk . 

n iet o n v e r 
dienstel i jk . 

niet onver
dienstel i jk . 

verdienste
l i jk . 

n iet onver
dienstel i jk , 

pover. 

m i d d e l m a t i g . 

niet onver
dienstel i jk . 
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Motto. Plan. Trappen. Licht en 
lucht. J Indeeling. j Keuken. Privaten. Leer

kamers. 
Gymnas

tiek. 
Slaapka

mers. 

L o u i s a . v o l . zeer goed. voldoende. beknopt . goed. w e i n i g . vo l  v o l d o e n  goed. 

R e i k t e l k a n d e r 
doende. de. 

goed. 

R e i k t e l k a n d e r v o l . voldoen voldoende. gezocht. te k l e i n . niet goec goed. goed. goed. 
enz. de. v e r l i c h t . 

goed. goed. goed. 

S o i l das W e r k vol . onvol  te veel verdienste te k l e i n . voldoende. met goed. goed. 
enz. doende. h o o g l i c h t l i jk . hoog 

l i c h t . 

goed. goed. 

E e n bescheiden v o l . goed. voldoende. zeer goed. goed. zeer goed. goed. zeergoed zeer 
p l a n . 

M o t t o X . v r i j  goed ge voldoende. tamel i jk . goed. goed. goed. niet ge
goed. 

zeer 
s taand p l a a t s t , 

goed. goed. 
l u k k i g . goed. 

ong. ver
l u k k i g . goed. 

l i c h t . 
Passer. v o l . zeer goed. zeer goed. verdienste goed. zeer goed. zeer w a t k l e i n zeer 

A l z i e n d direc vol . goed. zeer goed. 
l i jk , 

verdienste goed. goed. 
goed. 

o n g u n  goed. 
goed. 

geen 
teur. l i jk . st ig ge

legen. 

goed. 
voor-
deelige 

Z e l f k e n n i s . vo l . goed. goed. wi jd loopig . goed. goed. goed. goed. 
v o r m . 

goed. 

E d u c a t i o n . v o l . o n g u n s t i g voldoende. g e b r e k k i g . goed m a a r goed. te veel v o l d o e n  goed. 
geplaatst k l e i n . 

goed. 
en te de. 

goed. 

e n ver k l e i n . 
l i c h t . 

k l e i n . 

15 M a a r t . v o l . goed. voldoende. tamel i jk . onvoldoen goed. goed. boven. onvol

v o l . 
de. 

goed. goed. 
doende. 

v o l . goed. goed. verdienste goed. goed. te k l e i n . goed. goed. 

L i e b a . 
l i jk . 

goed. goed. 

L i e b a . v r i j . ;oed. voldoende. wi jdloopig . voldoende. laten te goed. joed. goed. 
wenschen 

goed. 

over. 
L a P h i l a n t r o  v o l . goed. goed. niet onver- joed. voldoende. o n g u n  goed. goed. 

pie. dicnst l i jk . j stig ge
legen. 

goed. goed. 

Ziekenkamers.! Architectuur. 

gele-goed 
gen. 

ongunst ig 
gelegen. 

goed gele
gen. 

o n g u n s t i g 
gelegen. 

goed gele
gen. 

o n g u n s t i g 
gelegen. 

goed gele
gen. 

goed. 

goed gele
gen. 

ongunst ig . 

o n g u n s t i g . 

ongunst ig 
gelegen. 

ongunst ig 
gelegen. 

verdienste
li jk. 

zeer verdien
stelijk. 

verdienste
l i jk . 

m i d d e l m a t i g . 

verdienste
l i jk . 

verdienste
l i jk . 

zeer verdien
stelijk. 

verdienste
l i jk . 

w e i n i g ver
dienstel i jk. 

niet onver
dienstel i jk. 

zeer verdien
stelijk. 

m i d d e l m a t i g . 

verdienste
l i jk . 

Wij geven nu slechts een uittreksel van de Jury
uitspraak ; men kan zich echter begrijpen, welk een 
werk haar een dergelijke beoordeeling heeft verschaft. 
Het is niet duidelijk, of practische dan wel esthe
tische gronden bij de uitspraak den doorslag gaven. 
Onder de ontwerpen, die zij drie punten waardig 
keurde en dus de beste achtte, vindt men er, wier 
verdienste in de plattegrondverdeeling schuilt, doch 
tevens vele, die zonder hun behaaglijk geveltje geen 
de minste waarde zouden hebben. 

De meest verschillende oplossingen vart den platte
grond zijn beproefd. De Jury heeft die ontwerpen het 
best geacht, die niet de volle breedte van het terrein 
innemen, doch ter wederzijde een strook tuingrond 
overlaten. Dat die strook tuingrond uitteraard niet 
breed kan zijn, heeft haar geen bezwaar geschenen; 
dat ook bij een dergelijke plan-indeeling de gangen 
in bijna volslagen duisternis gehuld worden, heeft haar, 
hoeveel waarde zij overigens aan lucht en licht hech
ten moge, niet gehinderd. 

De talrijke ontwerpers, die aan de oplossing door 
een kwadraat om een binnenplaats, een U-vorm of 
een T-vorm de voorkeur hebben gegeven, hebben 
niet in haar geest gewerkt. 

Op zeer strenge afzondering der seksen is bijzonder 
gelet; vandaar dan ook, dat zij die ontwerpen be
kroond heeft, waar deze afscheiding reeds bijna aan de 
straatdeur begon. Zouden echter, in dit geval, twee 
ingangen niet wenschelijker zijn geweest? Het pro
gramma meldde hiervan niets. 

Geven wij nu onzen indruk van het zeven-en-twintig
tal bovengenoemd weer. De Grisebach-topjes, die wij 
bij vroegere gelegenheden zoo dikwijls te zien kregen, 
schijnen eenigszins uit de mode te raken; niet dat ze 
geheel verdwenen zijn, doch op het oogenblik waait 
de wind meer uit den Vlaamschen hoek. De officiëele 
bouwstijl toont zich slechts in een enkel ontwerp; Go
thiek komt bijna niet voor. 

Willem III heet het bekroonde plan, als vervaardi

gers waarvan zich de heeren J. Stok & Zn. te Rot
terdam hebben bekendgemaakt. Het gebouw is sym
metrisch ten opzichte van een lengte-as. De eene 
helft is voor de jongens, de andere voor de meisjes 
bestemd. De twee gangen, die tot de verschillende 
lokalen toegang geven, zullen slecht verlicht zijn, niet
tegenstaande het licht, dat men gepoogd heeft in de 
vloeren aan te brengen. De indeeling heeft, als men 
dit gebrek niet medetelt, wel verdienste. 

Het uitwendige is met smaak behandeld, doch o. i . 
veel te rijk voor een stichting als deze. 

De heer M. A . de Zwart te Voorburg heeft zich 
bekendgemaakt als de vervaardiger van het met den 
tweeden prijs bekroond ontwerp H . J.; zijn plattegrond
verdeeling heefteen grooten familietrek met het eerst-
bekroonde ontwerp. Het nadeel van de zeer slecht 
verlichte corridors bestaat ook hier; de vestibule is 
hier nog kleiner dan bij het voorgaande ontwerp. De 
zeer gewone gevel-ordonnantie is het zeker niet geweest, 
die de schaal in het voordeel van dit ontwerp heeft 
doen overslaan. 

Bij het beschouwen van de fraaie teekeningen, die 
ons de gedachten van den maker van Charité L. H. S. 
weergeven, krijgt men al zeer weinig den indruk van 
een gebouw, dat als stichting dienen moet. Men 
zoekt eer een concertgebouw, een casino of iets der
gelijks achter deze rijke, in Duitschen geest (genre 
Kayser & v. Groszheim) behandelde gevels. Zelfs de 
zeer fraaie aquarel, bij het ontwerp gevoegd, kan ons 
met de verkeerde opvatting van den teekenaar niet 
verzoenen. De planverdeeling heeft hier een U-vorm; 
de lokalen zijn over het geheel goed geplaatst, doch 
het licht in de gangen is ook hier gering. 

In het ontwerp San Martino zien wij de oplossing 
met een binnenplaats beproefd. Jammer is het, dat 
deze binnenplaats veel te klein is in vergelijking van 
het groot aantal vertrekken, dat erop uitkomt. Lucht 
en licht worden daardoor niet in zoo groote mate 
toegevoerd, als wel gewenscht zou zijn. De gevel 
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van dit ontwerp is zeer goed van karakter, en geeft 
wel den indruk van een gesticht. 

De vervaardiger van Sphinx heeft den T-vorm voor 
zijn planverdeeling gekozen. Hij is er niet in geslaagd 
overal het vereischte licht te doen schijnen en heeft 
zich, door het gymnastieklokaal aan het einde van 
den tuin te plaatsen, een belangrijke afwijking van 
het programma veroorloofd. Ware de gevel wat min
der hard gekleurd, dan zou hij een aantrekkelijker 
geheel opleveren. Bij uitvoering zouden de eenigszins 
aan den oftïciëclen bouwtrant herinnerende vormen 
niet slecht voldoen. 

De ontwerper van Charitas heeft weder eene binnen
plaats aangebracht, doch had daarbij de gelukkige 
gedachte, die aan eene zijde door een vleugel van 
slechts één verdieping te begrenzen, wat aan den toe
voer van lucht en licht zeer bevorderlijk is. Het plan 
is overigens wel bestudeerd; ook de eenvoudige, doch 
degelijke gevel verdient een woord van lof. 

Het ontwerp La bicn aimc'c heeft, wat de planver
deeling betreft, groote overeenkomst met het voor
gaande. Waarom de Jury hier het woord wijdloopig 
ter omschrijving van het plan gebruikt, is ons niet 
helder; met het gunstig oordeel, over het geheel ge
veld, verecnigen wij ons. Slechts dunken ons de top
gevels van de min of meer Vlaamsche buitenordon
nantie wat zwaar. 

Als hoofdvorm van den plattegrond vertoont het 
ontwerp Plakssegel een T. De indeeling van het plan 
komt ons zeer practisch voor. De gevel is sober en 
toch waardig. 

De planverdeeling van het ontwerp L. S. komt ons 
niet gelukkig voor; beter voldoet ons de gevel, al 
bejammeren wij het, dat hij niet door een vaardiger 
hand ten papiere is gebracht. Het ontwerp Prins 
Frederik heeft cen niet onvcrdienstelijken gevel. De 
plattegrond ervan is niet kwaad; men ziet echter in 
de bovenste verdieping tc veel muren , die op niets 
rusten, wat te vermijden ware geweest. 

Verdienstelijk, wat plan-indeeling betreft, mag het 
ontwerp Ter Beoordeehmg genoemd worden. De eenigs
zins Belgisch getinte gevel zou nog beter voldoen, in
dien de mansarde-bekapping door iets anders vervangen 
ware. Wij meenen het te mogen betwijfelen of het 
een gelukkig denkbeeld van den ontwerper van Anna 
geweest is, om twee binnenplaatsen aan tc brengen. 
Daardoor is het plan onnoodig verbrokkeld. De gevel 
is aardig geteekend, doch zou bij uitvoering niet mede-
vallen. 

De plattegrond van het ontwerp Eenvoud heeft geen 
bijzondere verdienste. Wanneer wij het vermelden is 
het slechts om den gevel, die, schoon onsymmetrisch, 
toch cen goeden indruk maakt en een passend karak
ter heeft. 

De T-vorm vinden wij in het ontwerp - V - terug. De 
indeeling is hier o. i. zeer goed. De gevel is in 
aardige Renaissanccvormen gedacht en goed geteekend. 
Ook een variant, in Noordduitschenbaksteenbouwstijl, 
is aanwezig. Het ontwerp, onder het motto CliariU 
ingezonden, heeft een zeer goed geteekende gevel. Min
der bevalt ons dc plan-indeeling. De beide trappen 
vooral achten wij niet gunstig geplaatst. 

De vervaardiger van het ontwerp Reikt elkander 
broederlijk de hand is waarschijnlijk iemand, die zijn 
vorming op ccn der bureau's van de officiëele bouwkun
stenaars heeft genoten. De indccling van het plan 
kan niet goed geacht worden; de verlichting van vele 
accessoires laat te wenschen over. De gevel is goed 
geteekend; ook het blad met détails is niet onaardig 
behandeld. Is het echter een gelukkig denkbeeld, 
dergelijke middelceuwsche trappen in een interieur aan 

te brengen als dit ? Zijn ook de kolossale poppen, 
naast den hoofdingang op zuilen geplaatst, wel fraai 
te noemen? 

Het ontwerp Louisa verdient vermelding om zijn 
goeden plattegrond ; dat, onder Eenvoud II ingezonden, 
heeft een goeden gevel. 

Een zeer bekwaam teekenaar toont zich de vervaar
diger van het ontwerp Soil das Werk den Meister lobcn f 
De plattegrondverdeeling is niet gelukkig te noemen. 
De eetzaal is zonder licht, want de kleine raampjes, 
die achter de kap van het gymnastieklokaal zijn aan
gebracht en waardoor de ontwerper op zijn doorsnede 
een felle lichtstraal laat vallen, zullen niet bij machte 
zijn dit lokaal van het noodige daglicht te voorzien. 

De gevel is goed van karakter en met veel smaak 
ten papiere gebracht. Tot zelfs de rook , die uit den 
schoorsteen komt, is gestyliseerd. 

Wat de Jury als de bijzondere verdiensten van het 
ontwerp Een bescheiden plan beschouwd heeft, is ons 
niet duidelijk. De drie kleine binnenplaatsen hadden, 
tot één vereenigd, meer lucht en licht toegevoerd. De 
gevel is zeer vervelend. Evenmin begrijpen wij ons, 
waarin de waarde schuilt van het ontwerp X. Mis
schien daarin, dat ook deze ontwerper ter wederzijde 
van het gebouw een strook tuingrond heeft gelaten ? 
Deze strook, ter breedte van 1.50 M . , moet echter al 
het licht aan de slaapzalen geven. Een flinke binnen
plaats ware wel zoo hygiënisch geweest. 

Het ontwerp Passer heeft als middelpunt van zijn 
plan de gymnastiekzaal, wat geen kwaad denkbeeld is. 
Was de gevel wat beter van verhouding, dan zou dit 
ontwerp nog meer voldoen. 

Zelfkennis trekt aan door zijn keurig geteekende 
gevel; ook in den plattegrond vindt men goede gedach
ten. Van den ontwerper van Alziend Directeur kan 
zeker, als van wijlen Sleur gezegd worden „practisch is 
hij." Niet tevreden met de toelichting, die zijn plan zelf 
geeft, heeft hij daarbij een reusachtig biljet geleverd, 
waarop in groote letters al de voordeden van het ont
werp zijn opgesomd, 't Is echt Amerikaansch. Toch 
had o i. dit ontwerp, dat, moge ook het plan niet 
onberispelijk zijn, een goede gevel vertoont, dergelijke 
reclame niet noodig gehad. 

Onder de best geteekende ontwerpen mag ook 15 
Maart gerangschikt worden. Hoeveel studie zal echter 
deze kranige teekenaar nog moeten maken, voor hij 
op den naam van architect recht krijgt! Serieuzer be
handeld is het ontwerp la Philantropic, eveneens het 
werk van een hoogst bekwaam teekenaar. Vermelden 
wij nog de ontwerpen Etiucation en Licba, dan hebben 
wij het merkwaardigste der tentoonstelling besproken. 

Daar de grootte der lokalen niet was vastgesteld, 
is er groot verschil in de oppervlakte, door dc ont
werpers bebouwd. Ware, althans van de voornaamste 
lokalen, de grootte opgegeven, de beoordceling zou 
zeer vergemakkelijkt zijn geworden. De prijsuitschrij-
vers kunnen tevreden zijn; zij hebben werkelijk l'em-
barras du ehoix gehad. 

Hoewel wij gaarne nog meerdere ontwerpen bespro
ken zouden nebben, hadden wij daartoe geen gelegen
heid. Reeds het beschouwen van 27 ontwerpen op 
één dag kost inspanning. Ook ccn verslaggever zegt 
Homo sum, en als hij zich den gcheclen dag in het 
beschouwen van ontwerpen verdiept heeft, krijgt hij 
op het laatst meer trek in een glaasje Franziskaner-
lirdu dan in architectonische composities. 

TENTOONSTELLING 
V A N VOEDINGSMIDDELEN. 

De hoofdcommissie heeft in overleg met het Bestuur 
van den „Nederlandschen Bakkersbond" de navolgende 
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bepalingen gemaakt voor de tentoonstelling der voort
brengselen der brood-, koek- en beschuitbakkerij: 

1. Voor deze afdeeling der tentoonstelling zal een 
gedeelte van het gebouw worden gereserveerd. 

2. Ieder exposant zal ter vergoeding van plaats
ruimte eene tegemoetkoming moeten betalen van ƒ 5 
per vierkanten meter voor den geheelen duur der 
tentoonstelling. 

3. De tentoonstelling der voortbrengselen van de 
brood-, koek-en beschuitbakkerij zal, behalve de dagen 
dat de Jury werkzaam is, elke maand, gedurende 4 
achtereenvolgende, later op te geven dagen gehouden 
worden. Hierdoor wenscht de hoofdcommissie tege
moet te komen aan het door sommigen geopperd be
zwaar , dat men niet gedurende 4 maanden brood kan 
exposeeren. 

Aan hen, die zulks verlangen, zal, tegen betaling 
van het in het reglement bepaalde bedrag voor plaats
ruimte, vrijheid worden gegeven om afzonderlijk te 
exposeeren. 

4. De ontvangst cn het etaleeren der ingezonden 
voortbrengselen zullen geschieden in overleg met het 
Bestuur van den Nederlandschen Bakkersbond, bijge
staan door de Commissie voor de aanneming, opstel
ling en aflevering. 

5. Telkenmale na het einde der expositie-dagen 
moeten de tentoongestelde voortbrengselen onmiddellijk 
verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zal dit van
wege de hoofdcommissie geschieden, zonder dat zij 
voor eenige schade aansprakelijk is. 

De hoofdcommissie looft als buitengewone prijs hare 
groote medai l le in goud uit voor brood, dat 
„door samenstelling, voedingswaarde en door smake
lijk blijven zich als een degelijk voedingsmiddel aan
beveelt en tevens door lagen prijs van grooten invloed 
kan zijn op de volksvoeding". 

De inzending moet vergezeld gaan van eene omschrij
ving der bestanddeelen, waaruit het brood is saamge-
steld , de wijze van bereiding cn de kosten. Uit deze 
drie gegevens zal moeten blijken , of het brood werke
lijk kan voldoen aan hetgene de hoofdcommissie in 
deze verlangt. 

K O N I N K L I J K INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Vergadering van 19 April 1887. 

De vergadering werd door ruim honderd leden bij
gewoond en te halftwaalf door den Voorzitter, den heer 
J. F. W. Conrad, geopend. 

De notulen der vergadering van 8 Februari j l . wa
ren aan de leden toegezonden. Niemand wenschte 
daarover het woord te voeren en zij werden mitsdien 
goedgekeurd. 

Een aantal geschenken waren wederom ten behoeve 
van de boekerij ontvangen. 

De Secretaris las een brief voor, aan Z. M. den 
Koning, beschermheer var. het Instituut, bij gelegen
heid van Hd. zeventigsten verjaardag, gericht. De 
lezing van dit schrijven en van het daarop namens Z. M. 
ontvangen antwoord, wordt met veel blijken van be
langstelling aangehoord. 

Van den hoofdingenieur van den waterstaat in het 
9e district waren de gewone waarnemingen aan Den 
Helder ingekomen, loopende over de maanden Janu
ari, Februari en Maart 1887, benevens de tabel der 
gemiddelden over 1851 —1886 en over het jaar 1886. 

Door den Secretaris werd voorlezing gedaan van de 
dezer dagen verspreide circulaire van het Bestuur der 
Zuiderzee-vereeniging. De Voorzitter deelde mede, 
dat de Raad van bestuur de behandeling van dit on
derwerp aan de orde wenscht te stellen in de aanstaan
de Juni-vergadering, en noodigde de leden, die over 

1 de zaak wenschen te spreken, uit, daarvan vooraf me
dedeeling te willen doen aan den Raad, met juiste 
opgave van de door hen te behandelen punten, ter 
bevordering van een geregeld debat. 

Van den Secretaris van the Elizabeth Thompson Science 
j Fund was eene circulaire ontvangen, waaruit blijkt, 
I dat sedert de oprichting vijf geldelijke ondersteuningen 
j van verschillend bedrag aan onderscheidene wetenschap-
I pelijkc instellingen en particulieren zijn verleend. 
I Van het lid A . T. L. Rouwcnhorst Mulder was eene 

verhandeling ingekomen over de voornaamste havens, 
die in Japan gevonden worden, en van het lid C. A . 
Scheltema een tweetal mededeelingen, die in handen 
van commissiën gesteld werden om advies. Op gelijke 
wijze zal worden gehandeld met eene onlangs ontvan
gen mededeeling van het lid N. A . M. van den Thoorn, 
bevattende aanteekeningen en beschouwingen betref
fende duin en strand aan de Noordwestzijde van het 
eiland Schouwen bij de zoogenaamde Oude Hoeve. 

Van het Wiskundig Genootschap: „Een onvermoeide 
arbeid komt alles te boven" was het progamma der 
prijsvragen voor 1887 ontvangen, zoomede het pro
gramma van het zesde internationale congres voor 
hygiene cn demographic, dat in September dezes jaars 
te Weenen zal worden gehouden. 

Het eerst werd het woord verleend aan het lid H . 
T. Schalken, majoor-ingenieur, die eene voordracht 
hield over het aanleggen van eenige aardewerken in 
slappe terreinen, met name in den Uithoornschen polder, 
te Diemcrdam , enz., ten doel hebbende slappen grond 
te vervangen door zand, en zonder heiing daarop ge
bouwen te stichten. Deze mededeeling, door een 
aantal teekeningen op groote schaal toegelicht, gaf tot 
eene gedachtenwisseling met de leden J. P. de Bordes, 
J. M. Telders, J. W. Welcker, C. de Bruijn, W. F. 
Leemans en den Voorzitter aanleiding. 

Met afwijking van de orde, bij het programma vast
gesteld , werd alsnu door den President het eerst aan 
de orde gesteld de behandeling van dc overkapping 
der sporen en perrons op het middengedeelte van het 
Centraal Personenstation te Amsterdam en het dienaan
gaande gesprokene door het lid N. H . Nierstrasz in 
de vergadering van 8 Februari j l . Nadat het lid N . T. 
Michaëlis eenige opmerkingen had gemaakt over de 
bewegingen der steunpunten van het gebouw af en 
naar het gebouw toe, werd het woord verleend aan 
het lid J. Leijds, die in eene zeer uitvoerige repliek 
trad van hetgeen in de vorige vergadering door het 
lid Nierstrasz was gesproken. Deze verdedigde zijne 
voorstellen, waardoor naar zijne wijze van zien een 
einde moest komen aan den toestand, zooals die thans 
bestaat, waaronder het publiek en de exploitatie van 
de spoorwegen evenzeer lijden. Het lid L . E. Asser 
gaf een middel aan de hand, waardoor zijns inziens op 
voldoende wijze technisch en zonder te groote kosten 
aan dien toestand een einde zou kunnen worden ge
maakt, waaruit eene gedachtenwisseling met het lid 
L. J. Eymer ontstond, die het lid Leijds aanleiding 
gaf tot de opmerking, dat eerstgemeldc de zaak wat 
al te optimistisch en laatstgenoemde haar wat al te 
pessimistisch voorstelde, wat de verzakking betreft. 
Zijns inziens zal ook hier wel de waarheid in het mid
den liggen, en zullen de middelen wel te vinden zijn 
om de zaak tot een goed einde te brengen. 

Daarna werd het woord gevoerd door het lid C. L . 
R. E. Menges over eene door hem uitgedachte dyna-
mometrische rem , door teekeningen op groote schaal 
cn een modelletje toegelicht. 

Daarop werd het woord verleend aan het lid A . 
Déking Dura, die eene zeer uitvoerige voordracht 
hield over het vermogen van de rivier de Vecht (Over-
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ijsel) bij hooge waterstanden, door een aantal teeke
ningen en tabellen toegelicht, waarin hij wees op het 
belang van het berekenen van dat vermogen bij kleine 
riviertjes, waaromtrent de tot heden bekende cijfers 
aan juistheid te wenschen overlaten, en voortgezette 
waarnemingen alleszins wenschelijk zijn. Aan de daarop 
gevolgde discussie namen, behalve de President, de 
leden Wekker, A . M. K. W. Baron van Ittcrsum, 
J. van der Toorn en E. H . Stieltjes deel. 

Ten slotte verkreeg het lid N . A. M. van den Thoorn 
het woord over het groenharthout en zijn wederstands
vermogen tegen den aanval van den paalworm, volgens 
waarnemingen in Zeeland; spreker trad in beschou
wingen over hetgeen men onder groenharthout had te 
verstaan , over de gedachtenwisseling, daaromtrent on
langs in de vakbladen gevoerd , en vertoonde monsters 
van hout, tot zijn onderzoek in verband staande, 
waaruit bleek, dat omtrent de waarde van dit hout 
uit verschillend oogpunt nog geen absoluut besluit valt 
te trekken, eene reden te meer om te wenschen, dat 
weldra het proefstation voor het onderzoek van bouw
materialen moge worden opgericht, welks vestiging 
thans op initiatief van de Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid wordt voorbereid. 

Deze mededeeling gaf aanleiding tot eene gedach
tenwisseling , waaraan behalve de President, de leden 
J. van der Vegt en Welcker deelnamen. 

Nadat eenige nieuwe leden waren aangenomen en 
andere als zoodanig waren voorgesteld, sloot de Pre
sident te halfvijf uren de Vergadering. 

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 . 

AFDEEI.IXO A R N H E M . 

Vergadering van Woensdag 20 April 18S7. 

Na de gebruikelijke voorlezing en goedkeuring der notulen 
wordt, in verband met de reeds in de vorige vergadering 
besproken plaatsing der Afdelingsverslagen in het Bouwkun
dig Weekblad, besloten een schrijven aan het Hoofdbestuur 
te richten, dat, voor het geval de Redactie van dit blad blijft 
voortgaan die verslagen, welke door den Secretaris reeds zoo 
beknopt mogelijk worden gemaakt, in te korten, het Bestuur 
geen verslagen meer zenden zal. 

Als afgevaardigde ter Meivergadering wordt gekozen de heer 
Stoellcr en als plaatsvervanger de heer Boerbooms. 

Laatstgenoemde heer deelt mede, dat hij in een oud huis 
hierterstede een zeer rijk gepolychromeerd plafond gevonden 
heeft en stelt voor, dat de Afdeeling eene prijsvraag uitschrijve 
voor de opmeting daarvan. 

Een lid oppert het denkbeeld om dezen zomer eene excursie 
te houden; besloten wordt, dat daaromtrent tot 15 Mei aan 
het Bestuur plannen kunnen worden ingezonden. 

De heer Scheltema geeft weder eene kunstbeschouwing, be
staande in eene collectie schetsen van oude gebouwen en ont
werpen, door hem vervaardigd; deze collectie wordt met belang
stelling bezichtigd en genoemden heer dankgezegd. 

De vergadering wordt daarna gesloten. 

B E N O E M I N G E N . 
Voor de vacante betrekkingen bij dc gemeentewerken te 

Arnhem werden de volgende heeren aanbevolen, als: 
voor hoofdopzichter: 
J. W. C. Teilegen, adjunct ingenieur bij de Kon. Ned. Locaal-

spoorwegmaatschappij te Deventer, en B. Nijzink, hoofdopzichter 
bij idem te Deventer; 

voor inspecteur der bouwpolitie: 
P. Kaan, opzichter bij de Staatsspoorwegen te Enkhuizen, 

en W. J. de Groot, opzichter der gemeente Nieuweramstel; 
voor opsithtcr-teekenaar: 
M . W. Smeijtink, opzichter bij de Staatsspoorwegen te Arn

hem, en M. Spaanderman Jr., opzichter bij de Genie te Millingen. 

Door -B. en W. zijn uit deze aanbevelingen tot hoofdopzich
ter, inspecteur der bouwpolitie en opzichter-teekenaar respectie
velijk benoemd de heeren J. W. C. Tellegen, P. Kaan en M . 
\ V . Smeijtink. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GRAVENHAGE . De Minister van Binncnlandschc Zaken heeft 

ter algemeene kennis gebracht, dat de examens der Polytech
nische school, vermeld onder B. en C in de artt. 60—65 van 
de wet op het middelbaar onderwijs, in de maand Juni a. s. 
te Delft zullen worden afgenomen. 

— De tentoonstelling der 141 antwoorden, ingekomen opde 
door het Bestuur der Louisa-stichting uitgeschreven prijsvraag, 
wordt in dit nommer besproken. De eerste prijs werd toege
kend aan de heeren J. Stok en Zoon , architecten te Rotterdam, 
cn de tweede aan den architect M. A . dc Zwart te Voorburg. 

— Het Bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Steenfabri-
kanten deelt in het verslag over 18S6 mede, dat de pogingen 
tot het weren van 't gebruik van Duitsche steen geslaagd zijn. 

De invoer daarvan is thans van zeer weinig beteekenis. Bel
gische steenen worden echter nog met groote hoeveelheden 
ingevoerd en vooral in Noord-Brabant, Zeeland en ook in Noord
en Zuid-Holland door bijzondere personen gebruikt. 

Het verslag meldt wat het Bestuur gedaan heeft in 't belang 
der steenbakkerijen bij de aanbesteding van sluizen voor het 
Merwedekanaal en den herbouw van het badhuis tc Scheveningen. 

In 1886 zijn opgeheven of hebben niet gewerkt: 17 waal
steenfabrieken, 5 fabrieken aan Rijn en Vecht, 10 fabrieken 
in Groningen en Friesland, 5 fabrieken in Brabant en Limburg, 
1 fabriek in Zeeland. 

»Nog steeds blijft onze nijverheid", zoo eindigt het verslag, 
»die nog voor weinige jaren onder de meest bloei jnde van Ne
derland mocht gerekend worden, haar kwijnend bestaan voort
slepen. Wel zijn in enkele soorten de prijzen gestegen, doch 
van algemeene rijzing is nog geen sprake. Wat hiervan de 
oorzaak is? Er wordt nog steeds te veel geproduceerd; vraag 
en aanbod houden nog geen gelijken tred. Wat hieraan te 
doen? Allerlei middelen worden aan de hand gedaan. Men 
kan overeenkomsten sluiten, om slechts een zeker getal te 
fabriceeren, of om slechts gedurende een bepaalden tijd te 
werken, enz. De voortdurende bloei eener nijverheid kan echter 
niet door kunstmiddelen verkregen worden. Wij kunnen alleen 
herhalen wat wij in ons vorig verslag gezegd hebben. De 
behoefte aan steenen is aanzienlijk minder dan eenige jaren 
geleden. Vooruitzicht, dat hierin spoedig verandering zal komen, 
bestaat er niet. Produceer dus niet meer dan jaarlijks benoo-
digd is. Langs dien weg alleen kan onze industrie weder in 
normalen toestand geraken." 

'S-BOSCH. Bij de ingezetenen circuleeren adressen aan den 
Gemeenteraad, de strekking hebbende om den Raad te verzoe
ken, dat hij besluite, geen nieuwe concessie te verleenen voor 
de exploitatie eener gasfabriek, maar die exploitatie na einde 
van de loopende overeenkomst in eigen beheer over te nemen. 

Adressanten voeren als gronden voor hun verzoek aan: slechte 
hoedanigheid van het gas, grooter verbruik in den laatsten 
tijd van 25 pet., niettegenstaande zij niet meer pitten branden 
dan vroeger, en de wenschelijkheid, dat de groote winsten, 
die overal elders eigen-exploitatie voor de gemeentekas afwerpt, 
ook hier ten haren bate komen en niet ten deel vallen aaneen 
particuliere onderneming. 

ZiF.RlKSEE. De restauratiewerken van den St. Lieven-Mon
stertoren vorderen goed. Eenigen tijd geleden werden de 
noordwestelijke steunbeer en het statige schoone hoofdportaal 
voltooid en menigeen stond toen dit bijna geheel vernieuwde 
gedeelte opgetogen te aanschouwen; men kon zich zoo onge
veer een denkbeeld vormen van den grootschen indruk, dien 
het reusachtig monument in de laatste helft der XVde eeuw 
op het toen levende geslacht moet gemaakt hebben. Thans 
is ook het zuidwestelijke gedeelte voltooid en van den 50 M . 
hoogen steiger ontdaan. Dit gedeelte verkeerde in een minder 
bouwvalligen toestand, zoodat het mogelijk was het oude werk 
te herplaatsen en voor verder verval te bewaren. Daardoor 
biedt het aan een beschaafd en voor schilderachtige indrukken 
gevoelig oog een meer bevredigenden aanblik dan de geheel 
vernieuwde gedeelten. Thans is de steiger om het zuidoostelijk 
stuk geplaatst. De onooglijke quasi-klassickc bekapping — 
een staaltje van herstellingskunst en architectonischen smaak 
uit de eerste helft onzer eeuw — zal waarschijnlijk spoedig 
verdwijnen en door eene andere vervangen worden. De heer 
Margrij, de kundige kenner van middeneeuwsche bouwkunst, 
staat ons borg, dat ook dit deel meer in overeenstemming met 
en in het karakter van het monument ontworpen zal worden. 

AMSTERDAM . Burgemeester en Wethouders hebben den Raad 
een lijvig rapport gezonden omtrent de klachten over het groote 
gasverbruik onder de werking van de concessie aan de Impe
rial Continental Casassociation. Het onderzoek naar de ge
uite klachten, waarvan de eerste van 24 November 1885 dag-
teekenen, werd door B. en W. opgedragen: 

i°. aan den adststent-ingenieur van het gasbureau, en 2°. 
aan eene commissie, bestaande uit den hoogleeraar Dr. van 
der Waals en de Directeuren der stedelijke gasfabrieken te 
's-Hage en Leiden. De meening van laatstgenoemde commis
sie wordt aldus geresumeerd: 

a. het vermeerderd verbruik wisselt af tusschen 20 a 28 pet; 
b. het Imperial-gas heeft eene geringe lichtkracht en eene 
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in zekere mate daarmede samenhangende 
kleine densiteit; 

e. de geringe densiteit wordt veroor
zaakt door te groote hoeveelheid waterstof, 
en is oorzaak van een vermeerderd ver
bruik, te schatten op 20 pet.; 

d. het licht is tengevolge van dat ver
meerderd verbruik waarschijnlijk grooter 
dan vroeger; en 1 

e. de mate van vermeerdering der druk
king en van verbruikstoename, die daaruit 
voortspruit, ontsnapt aan vaste regels. 

B. en W. deelen verder mede, dat de Com
missie hare gedachten heeft laten gaan over 
dc middelen, die zouden kunnen worden 
aangewend, om het meerdere verbruik weg 
te nemen. Zij meent, dat zulks geschieden 
kan door dc hoedanigheid van het gas te 
verbeteren. Als gas wordt geleverd met 
eene kleinere hoeveelheid waterstof, dus 
van hoogere densiteit en van hoogere licht
kracht, zal dc kwaal in hoofdzaak zijn 
weggenomen. 

Een ingesteld uitvoerig onderzoek, of de 
thans bij de photometrische proeven ge
bezigde standaard-brander, wel voldoet aan 
de omschrijving, die daarvan in artikel 15 
der concessie is gegeven, heeft geleerd, dat 
dit n i e t het geval is. Die brander is geen 
«Normaal Argandbrander van Dumas" met 
32 openingen in een cirkelomtrek van 
millimeter (middellijn), maar een brander, 
wel in dien geest vervaardigd, doch met toe
passing van de zeer belangrijke wijzigingen, 
die daarin door den fabrikant Elster te Ber
lijn zijn aangebracht. Door velen wordt hij 
dan ook — en terecht — Elster-brander 
genoemd. 

B. en W . hebben het voornemen den tot 
dusver gebezigden standaard-brander te 
vervangen door een brander, die overeen
stemt met den door Regnault en Dumas 
in 1856 voorgestelden 1»bec-type", die 32 ope
ningen in een cirkelomtrek van 17"/, mil
limeter (middellijn) heeft en ingericht is 
voor een verbruik van 150 liter gas per 
uur. Aan den concessionaris is medege
deeld, dat de lichtsterkte van het gas op 
en na 1 Augustus a.s. aan dien brander 
zal worden getoetst. 

Het gevolg ervan zal zijn, dat het gas na 
1 Augustus eene hoogere lichtkracht zal 
moeten hebben, dan het tot nu geleverde. 

Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland, 
Aanbesteding. 
Op Maandag den 9'" Mei 1887, des voor

middags ten l l ' l : 1 ure. zal. onder nadere 
goedkeuring, door den Voorzitter, of een der 
Leden van het College van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Zuid-llollannt, en in bij
zijn van den Hool'd-Ingenicur van den Pro
vincialen Waterstaat in Zuid-Holland, aan 
het lokaal van het Provinciaal Bestuur te 
's-Graveuhage, worden aanbesteed: 

Het ONDERHOUDEN' van- en het 
doen van EENIGE HERSTEL
LINGEN aan de Gebouwen be
hoorende tot het huis, bewoond 
door den Heer Commissaris des 
Konings in Zuid-Holland, te 
's-GRAVENHAGE, gedurende 
twee jaren, ingaande 1 Juni 
1887, eindigende 31 Mei 1889. 

RAMING / 3500.—. 
Deze aanbesteding zal geschieden hij en

kele inschrijving, overeenkomstig ij 134 der 
Algemeene Voorschriften. 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur van Zuid- Holland 
te 's-Gracenhage, 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». 2S«, te 's-Gra-
venhage en door hare tusschenkomst in de 
voornaamste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Zuid-Holland J . V A N DER 
VEGT te 's-Graoenhage. 

De Gedeputeerde Stalen der Provincie 
Zuid-Holland, 

FOOK, foortiHer. 
F. T A V E N I i A A T , Griffier. 

A D V E R T E N T I E N . 
U i t de hand re k o o p 

een zeer gunstig gelegen en goed bekende 
FABRIEK, waarin verschillende bouw
materialen worden vervaardigd : door hare 
gunstige ligging en ruime terreinen ook bij
zonder geschikt tot het inrichten voor andere 
industrieën. 

Te bevragen met franco brieven onder 
letters A W 0 aan het Algemeen Adver
tentiebureau van NIJGl l & V A N D I T M A R , 
Rotterdam. 

OPENBARE 
AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
ROTTERDAM zijn voornemens op Vrijdag 
den 6 Mei 1887, des namiddags ten 1 ure 
ten Raadhuize aldaar in twee perceelen aan 
te besteden: 

Het bouwen van twee Scholen 
aan de Van Speijkstraat, waar
van eene met twee Woningen. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
van iedere school afzonderlijk op de gewone 
dagen en uren ter kennisneming op de Plaat
selijke Secretarie en het Stais-'Timmerkuis te 
Botterdam, en zjjn tevens elk voor f 1,— ver
krijgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBERGE 
en ZOON, Boekdrukkers, Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwjjzing in loco 
zal plaats hebben op Donderdag den 28 
April 18S7, des voonniddags ten 11 ure. 

BURUEMEESTEU EN WETHOUDERS van 
AMS'l SRDAM zullen op Maandag 2 Mei 1887, 
des middags te 12 uur, op het Raadhuis, 
in het openbaar aanbesteden: 

a. Het vergrooten van het Patholo
gisch Laboratorium der Uni
versiteit. 

b. De voortzetting van het Pneu
matisch Buizennet, volgens het 
Liernurstelsel, in de wijk tus
schen de Ruysdaelkade en den 
Amstel, en het leggen van hoofd
buizen met een reservoir langs 
en bij een blok huizen van de 
Maatschappij tot het verkrijgen 
van eigen woningen buiten de 
Raampoort. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van fl voor de sub a (met 
één teekening) en/0.25 voor de sub/; genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 
a genoemde, ten kantore van den Stads-
Architect Raadhuis, kamer N " . 101, en voor 
de sub A genoemde, Raadhuis Kamer K". 100, 
des ochtends van 10—12 uur, gedurende de 
week welke der besteding voorafgaat. 

liurgemeetter en Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E . IOLLE. 

Amsterdam, 21 April 18S7. 

Inschrijving 
op DIXSDAG'IO MEI1887, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 
naar de Levering' 

in drie perceelen van: 
I. Afsluiters met Reservestukken; 

H. Brandkranen met Reservestuk
ken, en 

Hl. Bijbehoorend Gietwerk voor Re
servestukken van aUerlei aard. 

Alles ten dienste van de Drinkwa
terleidingen. 

De voorwaarden liggen, op de gewone da
gen en uren, ter lezing op het bureau voor 
de Plaatselijke Werken enz., in het T i 111111 e r-
hu i s en zjjn, met de daarbij behoorende 
teekening, tegen betaling van ƒ 2 . — , ver
krijgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBERGE EN-
ZOON, Boekdrukkers aan den Houttuin n°. Ti. 

Provinciale Waterstaat_ in Zuid-' 
Aanbesteding. 
0p Maandag den 2™ Mei 1887. des voonnid

dags ten lp., uren, zal, onder nadere goed
keuring, door den Voorzitter, of een der 
Leden van het College van Gedeputeerde 
Staten der Provincie Zuid-Holland. en in bijzijn 
van den lloofd-Ingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Zuid-Holland, aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur te 's-Graveuhage, 
worden aanbesteed . 

Het OPRUIMEN van de onvoltooi
de Spoorwegbrugwerken in het 
vaarwater „de Zijl" onder de 
Gemeente Leiderdorp. 

Raming /'7500.—. 
Dc aanbesteding zal geschieden bij enkele 

inschrijving, overeenkomstig § I'M der A. V . 
Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 

van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Hol
land te 's-Graveuhage, en is voorts, op franco 
aanvrage, tegen betaling der kosten, te be
komen bij de boekhandelaarsfirma GEBROE
DERS V A N C L E E F , Spui n". 2S«, te 's-Gra-
venhage en door hare tusschenkomst in de 
voornaamste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de kosten 
der besteding, zijn te bekomen bij den Hoofd
ingenieur van den Provincialen Waterstaat 
in Zuid-Holland, J . V A N DER VEGT te 
's-Gracenhage, terwijl aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Woensdag 27 April te 
voren, des 's morgens te 10 uur. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland, 

F O C K , Voorzitter. 
F. TA V E N R A A T , Griffier. 

D E L I N T & C ° . 
Oottzeedtfk 2-MS, Rotterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMENT l\ I JZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden. 
De Nedeiiandsclie 

C E S R \ T S T E E . \ F A B K I E K . 
te V R I J E N B A N bij Delft, 

hier te lande de oudste in dit vak. beveelt 
zich aan voor het leveren van RIOLEN, 
BUIZEN, WATER- en BEERPUTTEN, 
GEVELWERK en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

S C H L E I C H E R & S C H Ü L L , 
D U R E N . 

Alle unsere ZEICHNENPAPD3REN, PAUSPAPIEREN u. ; 

zuru Originalpreisen bei H e m TH. J . DOBBE & ZOON, Vtrecht. 
w. sind vorrathig, 
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NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY U", LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

FABRIEK T R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

VAL DE TRWERN 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i c k v o o r T r o t t o i r s , S k a ü ' n g - K i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , l l e l o i i - F i i n d c e r i i i g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg .1, Amsterdam, of bjj den Heei 
H . 6. K N O O P S C.OZN., Beekstraat F. C2, te Arnhem. 

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

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven N«, 3, 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren 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 Port land-cement m e r k „ 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. 

Billjjke prjjzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gel ieve op voornaam en adres te let ten. 

BKCkKR & lUDIHMill. - 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 
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. 

Geëmaifleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

I*. I I O L S B O E R . - ^L.nlioiii. 

L o v e r a n o i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1 8 0 8 , 1 8 8 1 , 1881$ (Internat. Tentoonst) 
Hoogs te ondersche id ing 1879. 

EQUERRES. KEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

De ondergeteekenden hebben de eer te be
richten , dat zjj met 1 Mei e. k. te Breda 
zullen openen een 

Fabriek van Stoom-timmerwerk, 
onder de Firma DIJKERMAN & BUIJZERO, 

voorheen GEUR. DIJKERMAN. 
De fabriek v a n h o u t w o l , totdusver 

door eer8tondergeteekende te Amsterdam ge
dreven, wordt met denzelfden datum naar 
Breda overgebracht. 

Zoowel voor de levering van timmerwerk 
in den ruimsten zin des woords, als van 
houtwol, bevelen zjj zich beleefdeljjk aim. 

H, G. DI.IKEUMAN. 
A. C. BÜIJZEBD. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemer» van Verwarming ; 
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 V ' . « 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, Kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen wor.Ln kosteloos 

geleverd. 

H. & X S Ü Y V E R 7 
P A B R I K A N T E N V A N 

STOOiMKETELS n WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

KLOON & VAN LIMBURGR 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

Agen ten v a n de Maatschappi j v a n 
Quenast , v a n de Hards teengroeven 
der Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonner Port land-cement F a b r i e k . 
Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

Faneonval-, porphier- en basaltkeien. 

PBÖTOLITHOGRAPHIE, PHOTOZimAPHlT 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zijne inrichting voor P l i . t . l l lh .g r .ph le , 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i'hotozinr.-
grapliii- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mrieci i j iu- ln iuMing voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I h ' M R 

Nageperste 
Gevel- , Sier-en Profielsteenen 
FR, VAN DE LOO Sr. Bemmei bij Nijmegen. 

Gouden Medaille Antwerpen 1885. 
Eere Diploma Groningen 1886. 

V e e l v e r m i n d e r d e p r i j z e n . 

Gedrukt bij G. W. v»r der Wiel & C°., te Arnhem. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 18. Z A T E R D A G 30 A P R I L 1887. 

R C H I T E C T V R A E T A M I C I T I A 
'-̂ 3llh?l,lluilllm!lllüili. 

A.W.W.; 
Redacteur-Uitgever F. \V. V A N GENDT JGz. | ABONNEMENT f 2.25 per 3 maanden of wel zesgulden per jaar, bij 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. f 7.50 en Nederlnndsch-Indië f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, ADVERTENTIEN ad 20 cent vqpr eiken regel plaatsruimte en 10 
C. B . POSTHUMUS MEVJES en A. W. WEISSMAN. 1 cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan tien Heer AFZONDERLIJKE NUMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
C. B . POSTHUMUS MEVJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam : en 25 cent per plaat, te bekomen Mn het Bureau van De Opmerker te 

enal, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer Arnhem en bij den Hoofd-COT respondent JOH. G. STEMI.ER CZN., Boek-
F. J. BKEMMEK HZN., Prinsengracht 680, te Amsterdam. ' handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Als gewone leden zijn aangenomen de heeren W. 
Scheepens en Hanrath, alhier. 

Schetstocht, te houden op Zondag 1 Mei, naar Amers
foort. Heeren leden der schetsclub worden verzocht 
zich te verzamelen aan het Centraalstation, des morgens 
te 9.50. 3» 

Door de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" 
te Rotterdam zijn welwillend ter bezichtiging afgestaan 
de ingekomen antwoorden op de uitgeschreven prijs
vragen. Deze zijn in de sociéteitszaal geëxposeerd. 

Op Dinsdag 3 Mei a. s. wordt het adres van den 
ittcSecretaris verplaatst van Regu l i e r sg r ach t 74 
naar Pr insengracht 680. 

De Penningmeester is verhuisd van Oudezijds 
Achterburgwal 60 naar O-Z. Achterburgwal 132. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van den 27 April 1887. 

Na afdoening van eenige huishoudelijke zaken , werd 
door den heer R A . Heij eene voordracht gehouden 
over distributieleer. Spreker bepaalde zich daarbij tot 
de inrichting van concertzalen, die hij in de verschillende 
onderdeden behandelde, daarbij als voorbeeld aanha- j 
lende de bestaande gebouwen, die doeltreffend gebleken 
waren. 

Daarna gaf de heer Haselager eene kunstbeschou
wing met de plaatwerken Architectur Berlin s van Hugo 
Licht en Musterbuch für grdphische Geruerbe, die door 
de aanwezige leden met belangstelling bezichtigd wer
den. Als nieuwe leden van het Genootschap werden 
met algemeene stemmen aangenomen de heeren W. 
Scheepens en Hanrath. 

(A.etA.) A L L E R L E I UIT A M S T E R D A M . 
De oplossing der beursquaestie , die in den aanvang 

des jaars aan de ongeduldige Amsterdamsche Gemeen
teraadsleden „in dc lente" werd toegezegd, schijnt 
werkelijk niet lang meer tc zullen uitblijven. 

A l moge het waar zijn, dat eene zwaluw nog geen 
lente maakt, men krijgt toch , zoodra men die reizigster 
uit zuidelijke streken ziet aankomen, een zomerachtig 
gevoel. En evenals die zwaluw de komst der lente voor
afgaat, is thans ook een beursplan aan de oplossing der 
beursquaestie vooruitgevlogen. Mogen wij daaruit op
maken dat de oplossing der beursquaestie werkelijk in 
aantocht is ? 

Het beursplan is van de hand des heeren A. L. 
van Gendt, wiens denkbeelden ten opzichte van de 
beursquaestie onze lezers zich wellicht nog zullen her
inneren. De ontwerper heeft eenige toelichting aan 
zijn teekening toegevoegd en verdiept zich tevens in 
becijferingen van de kosten, aan de verwezenlijking van 
zijn plan verbonden. Alvorens wij echter deze becijfe
ringen toetsen, willen wij eerst voor hen, die zich 
geen duidelijke voorstelling van 's heeren Van Gendt's 
plannen meer kunnen maken, in korte woorden uit
eenzetten , waarop zij neerkomen. 

Over de Keizersgracht, ter hoogte van de Wester-
markt, wil de ontwerper een brug slaan, de huizen 
tegenover de Westermarkt, tusschen de Heeren- en 
Keizersgracht staande, sloopen, de Warmoesgracht 
dempen en de Huiszittensteeg verbreeden. Daardoor 
verkrijgt hij een min of meer S-vormigen boulevard, die 
de (te dempen) Rozengracht met den Dam moet ver
binden. Ten zuiden van dezen boulevard wil de ontwerper 
tusschen de Heeren- en Keizersgracht zooveel huizen 
sloopen, als voor den nieuwen beursbouw noodig zijn. 

Het denkbeeld heeft, hoewel niet nieuw, zeker 
groote verdiensten, daar op deze wijze, behalve een 
breedc verkeersweg, ook een beursterrein beschikbaar 
komt. 

Zal echter de handel, gehecht als hij is aan een 
Beurs in de nabijheid van den Dam, wel een gebouw 
op de bovenaangewezen plek wenschen ? Wij gclooven 
het niet. Dit komt ons echter nog als het minste 
bezwaar voor; van meer belang is het op te merken, 
dat de schrijver in zijn becijferingen van een al te groot 
optimisme blijkgeeft. Of zou hij ons in ernst will 
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verzekeren, dat de bouwgrond, zooals hij becijfert, 
slechts ƒ 9 5 per M 1 zal kosten? Wij gelooven, dat 
de gelukkige eigenaars van de te amoveeren perceelen, 
wanneer het plan mocht uitgevoerd worden, veel hoogere 
sommen zullen gaan eischen. Op de dubbcltjes-quaestie 
moeten ten slotte alle beursprojecten, die voor een 
ander terrein dan het gedempte Damrak bestemd zijn, 
afstuiten Want hoe zal b. v. hier, waar men alleen 
voor grondaankoop ('s heeren Van Gendt's cijfer aan
houdende) bijna ƒ1,000,000 noodig heelt, een Beurs, 
die minstens /' 2,000,000 moet kosten , nog rendabel 
kunnen zijn? 

Van de Beurs tot het Centraal-station il n'ya qu'un 
fins. Wanneer zal dit gebouw, hetwelk thans van binnen 
met schilderwerk en verguldsel prijkt, dat menige 
R.-K. kerk het zal benijden, toch eindelijk eens in 
gebruik genomen worden ? Het licht, dat in de jongste 
vergadering van het Instituut over de bekapping-
quaestie is ontstoken, was al zeer gering. De technici 
waren het ook allesbehalve eens, wat zeker op dc bui
tenwereld een minder gunstigen indruk zal maken. 

Dat men niet op dc tegenwoordige penanten voort
bouwen kan , gelooven ook wij. Met een nieuwe, 
doorloopende fundeering zijn nog al kosten gemoeid, 
en het is nog zeer problematiek of ook zelfs deze wel 
tegen den gronddruk bestand zal wezen. Iets dient 
er evenwel gedaan te worden, want als het houten 
hulpstation evenals het voormalige station van den 
Oosterspoorweg een prooi der vlammen mocht worden, 
zijn de Spoorwegmaatschappijen zonder dak. 

Wie aan het Centraalstation denkt, herinnert zich 
onmiddellijk zijn ouderen broeder, het Rijks-museum. 
Men schijnt zelfs in officiéele kringen het gebouw, zoo
als het oorspronkelijk was ingericht, niet de volmaakt
heid zelve te vinden. Vooral in de Rembrandtzaal 
komt aan de „proeven" geen eind. Zoo heeft men 
thans, nu het zwarte velum als een rouwvlag boven 
de hoofden der bezoekers wuift, de zuidelijke wand, 
waartegen de „Nachtwacht" geplaatst is, met een trijp
achtige, olijfkleurige stof bekleed, wat altijd beter staat 
dan de vroegere kale muur. Het koude noorderlicht 
is echter hiermede niet verbeterd De reflectie op den 
vloer blijft hinderen; ook het harde goud en rood van 
het fries doet, als steeds, een mingewenschte concur
rentie aan Rembrandt's rossig gulden tinten. 

Onder de schilderijen, die wij vroeger niet zagen , 
merkten wij eene zeer interessante schilderij van Saen-
redam op, die een duidelijke voorstelling geeft van de 
thans verdwenen Sint-Mariakerk te Utrecht, welker 
schip met emporen een fraai voorbeeld was van Ro
maanschen stijl. 

Om in het gebrek aan ruimte , dat zich thans reeds 
in het Museum gevoelen doet, te voorzien, heeft men 
de beide paviljoens ten oosten en ten westen, zoo goed 
en kwaad het ging , tot schilderijzalen ingericht. Gun
stig hangen de stukken daar in de nauwe gangen, 
die men door schotten gevormd heeft, niet. De 
anatomicstukken en de verzameling Van de Poll, met 
haar twee zeer virtuose portretten van Frans Hals, 
hadden beter plaats verdiend. Zou men niet de tal
rijke prullen , uit het paviljoen te Haarlem afkomstig , 
in deze zalen kunnen hangen ? Dan kwam er voor de 
XVIIdr-eeuwsche kunst meer goede plaats beschikbaar. I 

Hoogst wenschelijk zoude het ook zijn, dat de af
schuwelijke lijsten , waarmede wijlen de heer Van der 
Hoop de heerlijke schilderijen zijner verzameling „ver
sierd" heeft, door eenvoudige zwarthouten vervangen 
werden. Welk een geheel ander effect zouden zij 
maken! Men denke zich het „Jodenbruidje" in een 
zwarte lijst — hoeveel beter zou het coloriet dan doen. 

Nu wij toch aan het praten over schilderkunst zijn 

geraakt, mogen wij wel met een enkel woord melding 
maken van de tentoonstelling, die thans in een der 
zalen van de Rijks-academie voor Beeldende kunst(en) 
aan de Stadhouderskade gehouden wordt. Men ziet 
daar de vruchten der studiereis, door de heeren van 
Looij en Dunselman , oud-leerlingen dier school, op 
's Rijks kosten naar Spanje ondernomen. 

Het Prado-museum heeft hun heel wat stof tot studie 
geleverd; vooral Velasquez, die slechts daar geheel te 
begrijpen is, heeft de beide jonge schilders aangetrok
ken en de kopieën naar „de Drinkers", „de Zinnelooze", 
„de Infant", „Moenippus" en „Aesopus" zijn met liefde 
bewerkt. Een paar studiën naar Murillo en ettelijke 
schetsen van landschap, volkstypen en architectuur 
zijn mede in de zaal aanwezig. 

Wij, die nooit in Spanje geweest zijn, zouden meenen, 
dat de schetsen er niet „Spaansch" genoeg uitzien, 
dat van den rijkdom aan tinten en kleuren, die men 
zich bij de gedachte aan Spanje onwillekeurig voor 
den geest brengt, in de studiën slechts weinig is waar 
te nemen. Misschien is echter Spanje in werkelijkheid 
veel minder zonnig, dan de dichters ons wel willen 
wijsmaken. 

Wij hopen , dat het succes, hetwelk aan deze tentoon
stelling ten deel is gevallen, den schilders niet weer
houden zal, ook verder ernstige studie te maken. 
Terugkomend op den aanhef van deze causerie, roepen 
wij ook hen toe: 

Una golondrina no Iiacc verano! 
W. 

NOG EENS HET CENTRAAL-STATION 
T E A M S T E R D A M . 

Het zal menig landgenoot en vreemdeling, die bij 
de laatste koningsfeesten Amsterdam bezocht, voor
zeker een raadsel geweest zijn, waarom alle drukte 
van het spoorwezen in de hoofdstad des Rijks wordt 
saamgedrongen in het enge keurslijf van een houten 
loods, temeer daar men slechts eenige stappen stad
waarts behoeft te gaan om het toekomstige station ge
noegzaam gereed voor zich te zien. Waarom, zoo 
vraagt menigeen zich af, staat daar dat groote gebouw 
zoo gansch nutteloos reeds meer dan een jaar ? Wan
neer zal het aan zijn bestemming beantwoorden en tot 
vertrek en ontvangst van alle gaande en komende 
treinen in de hoofdstad dienst doen? 

Eindelijk schijnt in de technische wereld eenige be
weging te ontstaan. Terecht acht men 't onverantwoor
delijk een voor het verkeer onvoldoend hulpstation te 
gebruiken, terwijl het stationsgebouw slechts op de 
inwijding wacht. 

Doch wat is de oorzaak van dit talmen? Zou het 
gebouw niet aan de verwachtingen voldoen? Doch neen, 
dit kan eerst blijken, als het eens in exploitatie komt. 

De reden, — wij zien het als wij met Ooster- of 
Rijnspoor het nieuwe stationsgebouw voorbijsporen, 
en vernemen het uit de verslagen van het Koninklijk 
Instituut van onze Nederlandsche ingenieurs, — ligt 
in de groote ijzeren overkapping , die ten gevolge van 
den zoo overbekend slechten bouwgrond van ons sta
tions-eiland gevaarloopt in de diepte te verdwijnen. 
Zoo hoort men en toch staat het reeds gestelde ge
deelte nog overeind. 

Wat komen er schrikwekkende artikelen in de dag
bladen voor omtrent deze verzakking; wat al geleerd
heid verkondigen onze ingenieurs, maar wie zal het 
juiste zeggen ? Veel kan erover gesproken en geschre
ven worden, maar vóór alles is het noodig aan dezen 
toestand een einde te maken. Hoe komt ten lange 
laatste het stationsgebouw en de geheele inrichting ten 
dienste van het publiek? hoe en wanneer zal de Staat 

eens rente gaan trekken van het enorme kapitaal, dat 
thans geheel renteloos ligt (')? 

Met schrik werden, nu ongeveer I1/» jaar geleden, 
de onrustbarende berichten gehoord over de waar
genomen verzakkingen der penanten voor de over
kapping ; met blijdschap werd vernomen, dat deze 
nationaal-technische quaestie, zooals een der sprekers 
op de vergadering van het Instituut haar noemde, 
na langen tijd van geheimhouding in eenige publieke 
vergaderingen van deskundigen zou worden besproken. 
Dit is geschied. In drie vergaderingen van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs is de stationsover
kapping van Amsterdam besproken en met welk re
sultaat ? 

Men durft het nauwelijks uitspreken: vooralsnog 
geen enkel. 

Er zijn in dc debatten van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs drie stroomingen waar te nemen. 

Een, die de thans bestaande fundecringen met angst 
aanzien en voorstellen een geheel nieuwe fundeering 
te maken, in den vorm van zeer zware en massieve 
steenen pijlers, die op het vaste zand rusten, d. i . 
eene hoogte van ongeveer 30 M. bekomen , en vol
doende stabiliteit en eigen gewicht hebben, om de 
kracht der schuivende grondmassa te weerstaan. Over 
deze pijlers zal dan een ijzeren bovenbouw worden 
gemaakt, waarop de verschillende kapspanten kunnen 
worden gesteld. 

Dit plan, opgemaakt door de ingenieurs der tegen
woordige bekapping, de heeren Leyds en Eijmer en 
door hen besproken , zal den Staat het niet onaardig 
cijfer van ±: zes ton gouds kosten. 

Een ander standpunt wordt ingenomen door de voor
standers van het denkbeeld een tijdelijke overkapping 
te maken en af te wachten totdat de grond in rust 
komt, ofwel een zeer lichte overkapping, die op de 
dikke zandophooging kan rusten zonder bepaalde on-
derheiing en die bij eventueele verzakking gemakkelijk 

(!) K o s t e n v a n het C e n t r a a l s t a t i o n te A m s t e r d a m . 
Bestek n". 792. Fundeering. Aannemingssom. 

aanbesteed 23 Maart 1881, oplevering volgens 
bestek I Juni 1SS2; is opgeleverd 14 Novem
ber 1881 ƒ329,400 
uitbetaalde premie voor te vroege oplevering. 10,000 

Bestek n». 838. Hoofdgebouw. 
aanbesteed 24 Mei 1882, oplevering volgens 
bestek: uitwendig 31 October 1884, het ge
heel 1 September 1885 1,275,000 
{gestelde boete voor lederen dag te late ople
vering f 100). 

Bestek n n . 922. IJzeren Perronoverkapping. 
aanbesteed 10 September 1SS4, oplevering 
volgens bestek 15 Juni 1886 642,500 
{gestelde boete z oor lederen dag te late ople
vering f IOO'. 

Bestek n°. 928. Fundeeringvoordeijzerenperron-overkapping. 
aanbesteed 31 December 1SS4, opgeleverd 28 
Augustus 1885 92,800 
{moest opgeleverd rijn volgens bestek 15 Juli 
1885). 
{gestelde boete voor lederen dag te late ople
vering ƒ100,1. 

Bestek n°. 957. Oprit/en. 
aanbesteed 14 Apri l 1886, oplevering volgens 
bestek 1 November 1886 38,637 
{gestelde boete voor lederen dag te late ople
vering ƒ50). 
Niet publiek besteed: 
Het schilderen en decoreeren van het gebouw 
inwendig en 
het maken der centrale verwarming te 
zamen ± 60.000 

Totaal ƒ 2,448,337 
Van deze som is echter nog onbetaald gebleven het verder opstellen 

der ijzeren perron-overkapping; als hiervoor ongeveer ƒ 48,000 wordt 
gerekend, dan heeft nu het stationsgebouw met aanhooren, zonder per-
rans, sporen enz. reeds twee millioen vier honderdduizend gulden aan 
den Staat gekost. 

Uit de hooge boeten voor te late oplevering der verschillende wer
ken en uit het stellen van een premie voor het vroegtijdig opleveren 
der fundeeringen blijkt voldoende, dat ook de hooge spoorwegautori
teiten reeds in 1881 de dringende noodzakelijkheid inzagen, Amsterdam 
in den kortst mogelijken tijdeen harer waardig stationsgebouw te geven. 

Redactie. 

kan worden opgewonden. Dit denkbeeld werd geop
perd door den heer ingenieur Nierstrasz en breedvoerig 
besproken in dc vergadering van het Koninklijk Instituut. 

Volgens dit plan zou het bestaande gedeelte der 
overkapping gesloopt en in twee deelen verplaatst 
worden naar Nijmegen en 's-Bosch, bij de daar te 
maken nieuwe stationsgebouwen. Zonder verbazing zal 
een ieder begrijpen, dat dit denkbeeld weinig steun vond 
bij de ingenieurs der tegenwoordige overkapping. I Iet 
is dan ook voor deze heeren niet bepaald streelend 
het werk, dat zij met zorg ontwierpen en waarv;in het 
groote publiek de trotsche gedachte reeds door het 
opgestelde gedeelte heeft kunnen bewonderen, te zien 
afbreken cn naar elders vervoeren. 

De derde strooming onder de mannen der weten
schap was misschien de meest rationeele en zonder twij
fel de meest economische voor de Staatskas. 

Laat ons, zoo hoorden wij den heer ingenieur Asser 
op de laatste vergadering van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs spreken , de bestaande bekappingswer-
ken verder voortzetten; laat ons de kap afmaken. De 
afwijkingen der fundeeringpenanten zijn toch zoo weinig 
en zoo geleidelijk, dat er geen vrees kan bestaan voor 
plotselinge ongevallen. Laat ons de spanten van onderen 
zoodanig inrichten, dat zij in hun normalen stand kun
nen worden gehouden, indien er nog kleine verzak
kingen en schuivingen plaatsvinden en laat ons toch 
eindelijk het station voor het verkeer openstellen. 

Wat wordt door deze beschouwing der zaak gewonnen? 
Dit is in het oog loopend en zal een ieder bij eenig 

nadenken moeten toestemmen. Allereerst wordt er een 
einde gemaakt aan den allertreurigsten toestand, waarin 
de stationswerken zich thans voor vreemdeling en land
genoot voordoen. De half afgewerkte kap heeft reeds 
tot menig schampschot op de ontwerpers aanleiding 
gegeven. 

Verder kan het station in exploitatie gebracht en 
hierdoor het reizend publiek geholpen worden; reeds 
te lang hebben de reizigers in een hulpgebouw zich 
de ongerieven en lasten van zulk een tijdelijken toe
stand moeten getroosten. 

Ten slotte, en dit is een groote factor, waarop wij 
de aandacht van den Minister van Waterstaat cn der 
leden van de beide Kamers der Staten-Generaal ves
tigen , is het voor den Staat van groot financieel be
lang ten spoedigste de kap te voltooien en het ge
bouw aan de exploiteerende Spoorwegmaatschappij over 
te geven. Dan eerst komt de Staat in het genot van 

f 13000 huur, door deze maatschappij te betalen en 
de rente over de zes ton gouds, die voor de nieuwe 
fundceringplans worden gevraagd, blijft voorloopig be
spaard. 

Wel zullen er, zooals de ingenieur Eijmer op de 
laatste vergadering van het Instituut van Ingenieurs 
wellicht terecht opmerkte, versterkingen aan de kap moe
ten worden aangebracht, en dit misschien een ton gouds 
kosten, doch hierover waren alle aanwezigen en , zijn 
zelfs de andere ingenieurs van Staatsaanleg. het nog 
niet volkomen eens 

Verder kan de Staat, door het station spoedig te 
voltooien, een aanzienlijk bedrag uitsparen aan hono
raria voor ingenieurs en ondergeschikten, door al-
geheele opheffing van het Bureau van aanleg van 
Staatsspoorwegen te Amsterdam, dat zijn raison d'etre 
heeft verloren, zoodra het station met toebehooren aan 

I de exploiteerende Maatschappij is overgegeven. 
Zeer zeker zullen er bezwaren tegen het nu geheel 

voltooien der overkapping kunnen worden aangevoerd. 
Men zal wijzen op den gevaarlijken toestand van den 
bodem en wat niet al. Doch dan rijst de vraag: indien 
werkelijk de toestand zoo zorgwekkend is, moet dan 
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het bestaande gedeelte kap niet ten spoedigste bij 
de overige deelen der bekapping netjes worden opgesta
peld , in stede van de reizigers, die in de treinen er
onder door rijden aan mogelijke verplettering bloot 
te stellen? 

Is de kap geheel voltooid en mocht in het alleron
gunstigste geval na eenige jaren blijken, dat de ver
zakkingen te sterk worden en de toestand onhoudbaar 
is, dan nog zou het tijd genoeg zijn de voorgestelde 
nieuwe fundeeringen te maken en hierop de kap te 
doen rusten. Dit kan zeer goed worden uitgevoerd 
door, zooals de heer Asser voorstelde, het laatste 
perron met twee sporen ter gezamenlijke breedte van 
14 meter gedurende dien tijd buiten exploitatie te 
brengen, in voege als dit bij verbouwingen en vernieu
wingen van stations meestal moet plaatshebben. 

Hoe het zij, het publiek belang eischt een spoedige 
oplossing dezer reeds te lang hangende quaestie over 
het Centraal Personenstation te Amsterdam. 

Met volkomen recht vragen de Spoorwegmaatschap
pijen van den Staat een station, dat aan de eischen 
van den hedendaagschen tijd voldoet, en dat reeds in 
September 1885 door dc aannemers werd opgeleverd 
en door de Staatsingenieurs werd goedgekeurd. 

' R. 
A R T I E T I X D U S T R I A E T E ' s - H A G E . 

Vergadering van Woensdag 2 0 April 18S7. 
De Vice-voorzitter opende de vergadering, waarna 

de heer J. Lankhout, door de heeren Van Xieukerken 
en Frowein voorgesteld, als werkend lid werd aange
nomen cn eenige huishoudelijke werkzaamheden werden 
afgedaan. De heer J. M. Nooijen verkreeg het woord 
tot het houden eener voordracht over „ J a p a n s c h e 
en Chineesche kunst". 

Spreker ving aan met erop te wijzen, dat Japansche 
en Chineesche artikelen, doordien ze tegenwoordig bij 
belangrijken toevoer tegen billijke prijzen te verkrijgen 
zijn, in alle gezinnen zijn doorgedrongen. Nochtans 
zijn het wezen en de techniek der kunst van beide 
Oostersche volken weinig bekend, zoodat ze dikwerf 
verward worden , hoewel er een groot verschil in de 
kunstuitingen bestaat. 

Terwijl de Chineesche kunst aan Oostersche opvat
ting van kleur groote grilligheid in vormen paart, die 
dikwerf niet van wanverhoudingen is vrij tc pleiten, 
doet de Japansche kunst zich soberder in opvatting van 
kleur en vorm kennen. De Chineesche kunstvoorwer
pen zijn overladen met kleine motieven, die menigmaal 
eene voorstelling uit het dagelijksch leven eneadreeren, 
welk beeld somtijds in medaillonvorm gevat is. De 
Japanneezen daarentegen gebruiken meestal een enkel 
motief op effen grond of houden eene symmetrische 
verdeeling in 'toog. Bij de laatsten is dikwijls een 
enkel takje, op eene fond uitkomende, de eenige ver
siering van het geheele veld, daar waar de Chineezen 
geheele landschappen of andere voorstellingen gebruikt 
zouden hebben. Gelakte doozen en porselein kunnen 
hiervan getuigen. 

De Japanneezen ontleenen voor hunne kunst ook wel 
motieven aan het landschap en het dagelijksch leven, 
maar de toepassing is veel eenvoudiger en strenger ge-
stylccrd. Hier ziet men hoogen eenvoud en spaarzame 
toepassing van motieven, daar overlading; hier groote 
soberheid cn fijn gevoel van kleur, daar gezochte tegen
stellingen, de Oostersche kunst kenmerkend. 

De Japannees wint het op kunstgebied verre van den 
Chinees ; het volkskarakter van den eerste is bezadigd, 
fijngevoelig cn kalm, in tegenstelling van het ruwere 
en wufte van den laatste, dat zich ook in kunstuitingen 
niet loochent. 

In de Chineesche kunst is de draak een zeer geliefd 
versieringsmotief. Hij is het symbool van den adel 
en wordt met meerdere klauwen afgebeeld, als hij hoo-
geren adel moet voorstellen; het wapen van den Kei
zer vertoont een purperen draak met zeven klauwen. 

De tentvorm, ontleend aan de nomadische leefwijze 
hunner voorvaderen, vindt men in de bouwkunst en 
op kunstindustriëel gebied als motief voor vlakversie-
ring toegepast. 

Beider kunst heeft echter gemeen, dat zij meer dan 
bij eenig ander volk aan de natuur is getrouw gebleven. 
Wel zijn de daaraan ontleende motieven gestylecrd, 
doch op geheel verschillende wijze als bij andere volken 
plaatsheeft. Terwijl deze de toevalligheden, die de 
natuur geeft, vermijden, weten zij meesterlijk ervan 
partij te trekken, cn juist hieraan ontleenen hunne 
kunstvoorwerpen de grootste aantrekkelijkheid. Ook 
in het 't meesterschap van teekening, dat ons boeit en 
waarbij het juist teruggeven der karakteristieke onder-
deelen bijzonder treft. 

Perspectief wordt in de wijze, waarop de landschap
pen zijn voorgesteld, niet gevonden , maar de verschil
lende plans zijn op eigenaardige wijze boven elkander 
geplaatst en dit doet niet hinderlijk aan, daar juist de 
toepassing der perspectief op doozen , presenteerbladen, 
vazen en dergelijke voorwerpen met het gezond ver
stand in strijd is t 

Denkt men zich bij dc verschillende eigenschappen, 
die hunne kunst karakteriseeren , een meesterschap van 
techniek op bijna ieder gebied, dan kan men zich cen 
denkbeeld maken van de groote volmaaktheid , waarvan 
de kunstvoorwerpen getuigenis afleggen. 

Meer dan veertig kunstvoorwerpen, als: vazen, scho
tels, doozen, waaiers, bronzen en gebakken aarden 
beeldjes, charivari's, kinderspeelgoed enz., werden door 
spreker ter tafel gebracht om de improvisatie te ver
duidelijken, waardoor het aantrekkelijke niet weinig 
verhoogd werd. 

Na deze algemeene inleiding trad spreker meer in 
't bijzonder op het gebied van elk der kunstindustrie-
vakken . en wel in de eerste plaats op dat der lakwerken. 

Op dit gebied staat dc Japannees boven den Chinees; 
het lakwerk van den eerste is fijner en schooner, terwijl 
de ondergrond, waarop de dessins uitkomen, beter 
geacheveerd is. Het lakken, waarin de Japanneezen 
meesters zonder weerga zijn, vindt op de volgende 
wijze plaats. 

Het lak, het sap van een boom, moet, na eenige ma
len op het voorwerp te zijn gebracht, uit zichzelf dro
gen; dit lakken geschiedt in werkplaatsen, op het wa
ter gebouwd, ten einde zooveel mogelijk het aankle
ven van stofdeelen te voorkomen. Houten voorwerpen 
worden eerst met vezelpapier beplakt om de nerf van 
het hout niet te doen doorschijnen. Het paarlmoer, 
dat dikwijls ingelegd bij de lakwerken voorkomt , wordt, 
nadat de keerzijde verzilverd is , in het natte lak gelegd. 
Polijsten en schuren heeft bij deze industrie bijna niet 
plaats en het gedroogde lak bezit den schoonen glans, 
die terecht onze bewondering wegdraagt. Door spreker 
werd eene doos getoond, die, na gelakt te zijn, boven 
den walm eener vlam is gehouden en hieraan de aan
gename kleureffecten en teekening te danken heeft, 
alsook doozen, waarvan de bodems in het natte lak 
door middel van cen zeef met sapplicaat-goud zijn 
bestrooid. 

Deze laatste doozen, die dikwijls in de vreemdste 
vormen voorkomen , zijn zeer gezocht en vertegenwoor
digen de schoonste voorbeelden van Japansch lakwerk. 

Hoewel bij het publiek de meening geldt, dat de 
aanraking van echt Japansch lakwerk met een bran
denden sigaar, geen bladderen veroorzaakt, ried spreker 
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aan dit niet te gelooven en deze proef achterwege te 
laten, als men het voorwerp op prijs stelt. 

De heer Nooijen wees erop, dat men hiertclande 
getracht heeft dergelijke lakwerken te maken, cn dat 
de techniek dan zeer verschillend is van die der Japan
neezen. Waar deze het lak uit zichzelf doen drogen, 
geschiedt dit hier door middel van moffels, terwijl, in 
plaats van lak, teer en copalvernis als grondstoffen 
worden aangewend en, na met puimsteen te zijn ge
schuurd , de tripolisteen ter polijsting dienstdoet. 

Terwijl de Japannees en Chinees de figuren, die en 
relief moeten voorkomen , door middel van fijne houts
kool, op het natte lak gestrooid, verhoogt en daarna 
met sapplicaat-goud dekt, neemt men bij ons de toe
vlucht tot dikkop met krijt gemengd. Inplaats van 
houten voorwerpen wordt bij ons „papier maché" ge
bruikt. 

Nadat spreker aldus gewezen had op 't verschil in 
techniek, waar sprake is Japansch lakwerk na te ma
ken, deed hij uitkomen, dat pogingen daartoe schip
breuk zullen lijden. Eerstens is het voor onze fabri
kanten onmogelijk in deugdelijkheid en prijs te kunnen 
concurrceren, en daar, waar het hun gelukt den Ja
pannees nabij te komen, zijn ze te trots om mede te 
dingen. Het imitecren dezer kunst vindt bij ons niet 
anders plaats dan bij voorwerpen, den Japannees of 
Chinees onbekend, als het lakken op ijzer, bijv. van 
kolenbakken, enz. 

Porselein- en faiencc-werken hebben ook dezelfde 
trap van volmaaktheid bereikt. De vazen der Chi
neezen verschillen van die der Japanneezen daarin, 
dat dc eersten steeds van een lossen houten voet 
voorzien en grillig van vorm zijn. 

Hoever ook hier de techniek het gebracht heeft, 
kan menig gebakken vaatwerk bewijzen, door de ge
deeltelijk los daarvan zich voordoende draak of andere 
figuurlijke voorstelling. 

Het kostbare Kaga-porselcin, waarop het ornement 
in bruin met goud is aangebracht en dat den naam ont
leent aan een klein plaatsje in Japan , is zeer gezocht 
Van dit Kaga-porselcin was cen stuk aanwezig, als
mede van de gebakken kleibeelden, die, met uitzon
dering van het gelaat, in kleur verglaasd zijn. 

De schoone brons- en emailwerken werden nu be
handeld , waarbij spreker bleef stilstaan bij het zooge
naamd „cloisonné." 

Dit laatste is verkregen door op koperen voorwerpen 
de teekening der versiering met daarop gesoldeerd 
koperdraad aan te brengen. Hiertusschcii wordt het 
email in vloeibaren toestand gegoten en daarna het 
oppervlak gelijk geschuurd en gepolijst. 

De waaiers, vervaardigd van palmbladeren, die, van 
de punten ontdaan, met papier beplakt en daarna ge
schilderd zijn; de schoone zijden stoffen, zich ken
merkend door sterke tegenstelling van kleuren, en de 
gegraveerde paarlmoeren Speelfiches, uitsluitend Chi-
necsch fabrikaat, werden nog besproken. 

De heer Nooijen eindigde met erop te wijzen , dat 
de kunst dezer beide volken in hooge mate onze aan
dacht verdient. Vooral de faience vindt prachtige na
volgenswaardige voorbeelden; wat vlakversiering betreft 
kunnen zij in menig opzicht tot studie strekken. 

De Voorzitter bracht spreker den dank der Vergade
ring voor deze even schoone als leerrijke mededeelingen. 

Het voorstel van het Bestuur om de wckelijksche 
gezellige bijeenkomsten en kunstbeschouwingen, die 
totnogtoe als proef hadden plaatsgehad, te doen voort
duren, werd met algemeene stemmen aangenomen, 
waarna deze laatste maandelijkschc algemeene winter
vergadering gesloten werd. 

PRIJSVRAGEN. 

KONINKLIJK N E D E R L A N D S C H H A N D E L S 
MUSEUM. 

Het Koninklijk Nederlandsch Handels-museum, ge
volg gevende aan de aanvragen en afnemers uit de 
zuidelijk gelegen plaatsen van ons land, heeft het voor
nemen nog dit jaar een wedstrijd van ameublementen 
met tentoonstelling te houden in de gemeente Rotter
dam, wanneer daarvoor genoegzame deelneming blijkt 
te bestaan. De Directie zal vóór 1 Juni bekendma
ken of de deelneming voldoende is om dezen wedstrijd 
te doen doorgaan. 

Blijkens de algemeene voorwaarden, opgenomen in 
de dezer dagen verspreide circulaire, worden vijf prijs
vragen uitgeschreven voor: 

i°. Een salon-ameublement, bestaande uit: een sa-
lonkast (bij voorkeur geen bonheur de jour), een sa
lontafel , een canapétafeltje (étagère, penanttafel, speel
tafel, console of dergelijke) een canapé, twee fauteuils 
(causeuses of dergelijke), zes stoelen, voor den détail-
verkoopprijs van f 600. 

2" . Een huiskamer- (d. i . eet-en woonkamer) ameu
blement, bestaande uit: een buffet (of als zoodanig 
bruikbaar meubel), een uittrektafel met minstens twee 
inlegbladen, een dressoir (dientafel, stommeknecht of 
dergelijke), twee fauteuils (voltaires of andere gemak
kelijke stoelen), zes stoelen, voor den détail-verkoop
prijs van ƒ350. 

3". Een twee-persoons slaapkamer-ameublement, be
staande uit: een twee-persoons ledikant, cen waschta-
fel, een kast, (hang- of plankenkast, naar keuze der 
koopers), een nachtkastje, een tafel, vier stoelen, voor 
den détail-verkoopprijs van /'350 óf een lit-jumeau, 
een twee-persoons waschtafel met spiegel, een spiegel
kast (hang- of plankenkast, naar keuze der koopers) 
twee nachtkastjes, een bidet, cen tafel, vier stoelen, 
voor den détail-verkoopprijs van ./"450. 

Voor elk dezer drie prijsvragen worden uitgeloofd 
eene eerediploma met gouden medaille, ter waarde van 
ƒ 50 , en een diploma met zilveren medaille; daaren
boven kan de Jury nog beschikken over een diploma 
met zilveren medaille voor een bijzonder verdienstelijk 
slaapkamer-ameublement in mahoniehout, zoo dit niet 
reeds in dezen wedstrijd bekroond is, alsmede op haar 
verlangen over een zeker aantal diploma's eerste graad 
voor bijzonder verdienstelijke ondenleelen van salon-, 
huiskamer- en twee-persoons slaapkamer-ameublementen. 

4". Een heeren-schrijftafel (cilinderbureau, bureau-
ministre of dergelijke), den détail-verkoopprijs van f 150 
niet te boven gaande. 

5". Een dames-schrijftafel cilinderbureau, enz. enz.i, 
den détail verkoopprijs van /100 niet te boven gaande. 

Voor ieder der beide laatste prijsvragen wordt een 
diploma met zilveren medaille uitgeloofd. 

Ten aanzien der voorwaarden van deelneming en 
het reglement voor de beoordeeling der inzendingen 
wordt naar de circulaire verwezen, die met een bij-
hoorend formulier verkregen kan worden ten kantore 
van het Nederlandsch Handels-museum, Keizersgracht 
133 te Amsterdam. Biljetten tot deelneming aan den 
wedstrijd worden vóór 10 Mei e. k. ingewacht. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Volgens mededeeling van het Bestuur der Maat
schappij heeft de Jury voor dc eerste piijsviaag (een 
turngebouw) aan het ontwerp van den heer E. W. 
M. Poggenbeek, te Amsterdam, eene premie van /150 
toegekend. 
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Verder zijn bekroond: 
Voor de tweede pi ijsvraag (b innen b e t i m m e 

r i n g v a n een e e t z a a l ) de heer Joseph Th. J. 
Cuijpers, architect en civicl-ingenieur te Amsterdam, 
en voor de derde prijsvraag ( w a c h t h u i s j e i n 
een w a n d e l p a r k ) de heer N. Nelis, bouwkundige 
te Amsterdam. 

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

AFDEELING LEIDEN. 

Vergadering van Donderdag 28 April 1SS7. 

Op deze buitengewone vergadering werd door den ingenieur 
M . Symons. uit Rotterdam, eene voordracht gehouden over 
de ontsmettingstoestellen van den lateren tijd. 

Als inleiding deelde spreker het tweeledig doel van de ge
zondheidsleer mede; zij tracht den normalen, d. i . den gezond
heidstoestand van den mensch, te bestendigen en in de tweede 
plaats middelen op te sporen om tot den normalen toestand 
terug te komen, zoodra zich afwijkingen voordoen. De taak 
van den gezondheids-ingenieur bestaat daarin, dat hij de mid
delen, welke de gezondheidsleer aanwijst, onder practische 
vormen brengt en voor toepassing geschikt maakt. 

Is het volgens de gezondheidsleer noodzakelijk, dat in onze 
woonvertrekken eene bepaalde hoeveelheid lucht voor elk hrofd 
per uur wordt ingevoerd, dan moet de ingenieur zorgdragen, 
dat die toevoer op behoorlijke temperatuur geschiedt, zonder 
bij het instroomen last te veroorzaken. Hiermede is zijne taak 
niet ten einde; om de lucht behoorlijk te doen binnenstroomen, 
moet ook voor afvoer van bedorven lucht zorggedragen worden. 

De laatste microscopische onderzoekingen van Dr. Koch 
hebben geleerd, hoe ziektekiemen, die de oorzaak van be
smettelijke ziekten zijn, gedood kunnen worden, namelijk door 
ze aan den invloed van waterdamp van 100" Celsius eenigen 
tijd bloot te stellen. Het doel, met deze vernietiging beoogd, 
is het localiseeren van besmettelijke ziekten. Daartoe moeten 
de lijf- of bedgocderen, die met den patient in aanraking ge 
weest zijn, aan heeten waterdamp worden blootgesteld. De 
goederen mogen niet worden beschadigd, daar men anders 
den ecnvoudigen weg zou kunnen volgen ze te verbranden. 

Spreker gaat de oudere methoden van desinfectie stilzwijgend 
voorbij om zich meer in het bijzonder te bepalen tot eene 
nadere omschrijving der ovens, die bestemd zijn om de goederen 
aan waterdamp van ioo° Celsius bloot te stellen. 

Verschillende Duitsche ingenieurs maken gebruik van ketels, 
waarin stoom van 4 atmosfeeren spanning wordt ontwikkeld, 
die in de desinfectie-ruimte stroomt, totdat de spanning tot l ' / , 
atmosfeer gedaald is. De ketels, waarvan de Rotterdamschê 
ingenieurs Symons cn Huygen zich bedienen, zijn daarom zoo 
eenvoudig, omdat stoom zonder spanning wordt toegepast. 
Men heeft geen machinist noodig, en evenmin concessie volgens 
de wet van 1S75, kortom de behandeling is uiterst eenvoudig. 

Dr. Wolfhingel te Berlijn is ook van meening, dat spanning 
niet volstrekt noodig is; stoomende waterdamp van 100" C. is 
volgens hem een vereischte en daaraan voldoet de oven van 
Symons en Huygen. 

Hiertelandc wordt de spannings-theorie in het bijzonder voor 
gestaan door den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht 
voor Noord-Holland, Dr. Dozy te Amsterdam, gelijk uit een 
stukje blijkt, voorkomende in hét Weekblad van het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde. Daarin wordt evenwel gezegd, 
dat het desinfectie-proces voor ovens zonder spanning eenige 
uren duurt, terwijl uit de ohicieele proeven met den oven, 
door de ingenieurs Symons en Huygen voor rekening van de 
gemeente Utrecht gebouwd, blijkt dat de goederen slechts 1 uur 
en 20 minuten aan heeten waterdamp behoeven blootgesteld 
te worden, om zelfs de taaiste sporen van bacillen in een 
veeren kussen te dooden. 

Een goede desinfectie-oven moet: a. twee deuren hebben, 
tegenover elkaar geplaatst; de eene voor het inbrengen, de 
andere voor het uithalen; l>. zoo groot zijn dat een matras of 
ledikant daarin geplaatst kan worden; e. de goederen niet be
schadigden en </ zoodanig verwarmd zijn, dat men zekerheid 
heeft de goederen overal een temperatuur van ioo» C. be
reiken. Het verdient aanbeveling den oven zoodanig te plaat
sen, dat de besmette goederen met de gereinigde niet in aan
raking kunnen komen. 

Er worden gewoonlijk twee soorten van ovens gebouwd; de 
groote voor aanzienlijke gemeenten, en de kleinere voor plaatsen 
van minder omvang en hospitalen. De kleine, waarin zelfs 
nog matrassen en bedstellen kunnen worden geplaatst, kosten 

/ 1250. 
De heer Symons lichtte de voordracht door vele teekeningen 

toe; van de gelegenheid, om den spreker inlichtingen te 
vragen, werd ruimschoots gebruikgemaakt. 

AFDEELING ROTTERDAM. 
Vergadering van Donderdag 28 April 1887. 

De vergadering was slecht bezocht. De Voorzitter deelde 
medj, dat er ruim gebruik gemaakt was van de gelegenheid 
om de teekeningen van den heer Leliman te zien; voorts dat 
het Bestuur eene prijsvraag wilde uitschrijven voor de le
den der Maatschappij cn der Afdeelingen, welke prijsvraag 
zou bestaan uit een magazijn of winkelhuis met 2 vrije boven
huizen, en waarvoor als prijs het getuigschrift der Afdeeling 
en ƒ 40 zou worden uitgeloofd; inzending vóór of op den 1 
September. Een langdurige discussie ontspon zich over de 
vraag of de Jury vooraf bekend zal worden gemaakt. Het 
resultaat daarvan was, dat de heer Beijderwellen zich zeer tegen 
het vooraf benoemen der Jury verklaarde, op grond, dat de 
richting der Juryleden invloed uitoefent op den stijl en de 
opvatting der ontwerpen; dc heer Fol gaf aan het vooraf 
benoemen der Jury de voorkeur en de heer Weeldenburg 
achtte 't zelfs nuttig, dat de Jury ook het programma ter goed
keuring zou worden aangeboden; de Vergadering vercenigde 
zich met dezen wenk. 

De heer Van der Linden bracht verslag uit als afgevaardigde 
ter Vergadering van het Hoofdbestuur met de Voorzitters en 
Secretarissen der Afdeelingen. Hij had daarvan een zeer aan-
genamen indruk ontvangen; het Bestuur der Maatschappij 
toonde zich bereid om de bezwaren en opmerkingen in over
weging te nemen en dit gold vooral den achteruitgang der 
Afdeelingen onder de werking der nieuwe wet, tengevolge 
waarvan in Groningen, Den Haag en Rotterdam zelfs scheuring 
is ontstaan en nieuwe Vereenigingen opgericht zijn, waardoor 
vele goede krachten voor de Afdeelingen zijn verloren gegaan. 

De Afdeeling Amsterdam had het voorstel gedaan om vóór 
de September-vergadering een bijeenkomst der Afdeelingen te 
beleggen, teneinde van gedachten te wisselen over de keuze van 
nieuwe Bestuursleden in de plaats van hen, die afgetreden en 
niet herkiesbaar zijn. Daar de in de Meivergadering aftre
dende Bestuursleden herkiesbaar zijn, kan dit voorstel nader 
overwogen worden. 

Ook is ter sprake gekomen het vestigen van Kunstnijverheids
musea in verschillende steden van ons land, waartoe het Mu
seum te Haarlem afgietsels zou leveren van de voorwerpen, die 
zich aldaar bevinden. 

Thans is aan de orde de benoeming van plaatsvervangers 
voor den Secretaris en den Penningmeester, zijnde de twee af
gevaardigden voor de Algemeene Vergadering; benoemd wer
den de heeren Van der Linden en Beijderwellen. De Voorzitter 
deelde mede, dat het verslag van de Afdeeling over het afge
loopen jaar aan het Bestuur is verzonden. 

Alsnu gaf de heer Beijderwellen een beschrijving, toegelicht 
door een groot aantal uitvoerige teekeningen van een ontwor
pen drinkwaterleiding te Katendrecht. De heer Kopeke, koop
man en reeder te Rotterdam, heeft, als eigenaar vaneen villa 
aan den Dordtschen straatweg te Katendrecht. daartoe de op
dracht verstrekt, aangezien geen welput aldaar drinkbaar water 
schijnt te kunnen opleveren. Ook is het gebleken, dat 
dak- en regenwater niet aan den eisch van goed en sma
kelijk water kunnen voldoen; vandaar de aanleg eener drink
waterleiding, waarvoor eerst een hevelinrichting was ontworpen, 
daar de buis over den dijk moest gelegd worden Hij deelde 
tot in bijzonderheden de voorzorgen mede, door hem bedacht 
om het atloopen van den hevel te voorkomen, waartoe hij in 
het midden van het hoogste punt een standpijp had gedacht, 
die, ontdaan van het schroefdeksel, kon dienen om den hevei 
te vullen nadat hij aan de beide einden gelijktijdig met 
kranen was afgesloten. Verschillende inrichtingen waren 
voorgesteld om te voorkomen, dat de rnreinheden aan de op
pervlakte van het water in de buis zouden dringen, terwijl 
een beweegbare inlaat met kogelsluiting aangebracht wordt 
om de inlaat onder de oppervlakte van het water te houden. 
Voor voldoende spuiing zal door middel van een standpijp 
worden gezorgd. De ontwerper ontveinsde zich niet, dat de 
mogelijkheid van teleurstelling bij een hevel van eene lengte 
van 700 meter zeer groot zou zijn cn een aanhoudend en kost
baar toezicht daarvan het gevolg zou kunnen wezen. 

Niettemin zou hij 't hebben gewaagd de inrichting tot stand te 
brengen, ware 't niet, dat hij door dc hulp van de 8 betrokken 
polder-, dijks- en waterschaps- en andere besturen vergunning 
had gekregen om de buis door den dijk heen te graven , waar
door de hevelinrichting kon vervallen en de aanleg met vrij 
wat minder kosten en risico tot stand kan komen. De 
Voorzitter dankt den heer Beijderwellen voor zijne belangrijke 
voordracht en vertrouwde, dat de Afdeeling later nog iets zou 
vernemen omtrent het welslagen van het werk. 

De heer Van der Linden vertoonde daarna verscheidene 
modellen van den filter Chamberland — systeem Pasteur — 
waarvan hij de voortreffelijkheid en eenvoudigheid, gevoegd 
bij minkostbaarheid, opnieuw doet uitkomen. Tot volmaking 
der zuivering van het water, heeft Pasteur thans de porselein
aarden bougies met kool gevuld, zoodat het mechanisch gezuiverde 
water met de kool in aanraking komt alvorens de bougie te 
verlaten, waardoor alsnu ook eene chemische zuivering plaats 

heeft. De kool zal zelden behoeven ver
nieuwd te worden, daar de chemische be-
standdeelen, die erop achterblijven. door 
de lucht worden opgenomen zoodra de 
kool wordt gedroogd. Vooral de reisfilter 
wordt bijzonder aanbevolen, daar men op 
reis niet altijd zeker is goed drinkwater 
te verkrijgen. 

Ten slotte wordt de Vergadering door 
den heer Nijenhuis ter bezichtiging aan
geboden een Boijle's zelfwerkende lucht
pompventilator, die zcer^de aandacht trok, 
maar waarvan de prijs nog al hoog voor
kwam. 

Niets moer aan de orde zijnde, dankte 
de Voorzitter ook de heeren Van der Lin
den en Nijenhuis voor hetgeen zij hebben 
bijgedragen en werd deze laatste vergade
ring gesloten met eene opwekking om het 
volgende saizoen trouw de vergaderingen 
te bezoeken en stof te verzamelen om deze 
nuttig en aangenaam te doen zijn. 

B 1 N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

AMSTERDAM. In de op Woensdag ge
houden gewone jaarlijksche algemeene ver
gadering van aandeelhouders der Maat
schappij tot exploitatie van waterleidingen 
in Nederland waren vertegenwoordigd 127 
aandeelen, recht gevende op 31 stemmen. 

De Voorzitter las het verslag over het 
eerste boekjaar, waaraan wij de volgende 
hoofdpunten ontleencn ten aanzien van de 
verschillende waterleidingen, die thans 
door de maatschappij worden geëxploiteerd, 
Zij ving aan met de concessie voor de ge 
meenten Alkmaar, Zaanlandsche gemeen
ten, Gorichem en Slicdrecht. 

De Alkmaarsche waterleiding werd 15 
Nov. 1885 geopend. Tot ulto Dec. 1886 
werden 392 contracten a ƒ S657.40geslot.en, 
eene som van ƒ5646.50 sedert het begin 
der exploitatie opbrengende, zoodat de ge
meente Alkmaar ƒ8857.52 zal moeten bij
passen om het gegarandeerde bedrag te 
bekomen. 

De Zaanlandsche werd 15 Februari 1S86 
geopend. In Zaandam werden 206 con
tracten gesloten, in Zaandijk 37, in Koog 
aan de Zaan 78. in Wormerveer 145, in 
Krommenie 2 6 , in Beverwijk 40. Het re
sultaat was, dat, behalve door Beverwijk, 
dat haar gegarandeerd aandeel reeds da
delijk heeft gestort, door de verschillende 
gemeenten nog ƒ 14057.27 is moeten wor
den gegeven. 

De Gorichemsche werd 1 Aug. '86 ge
opend Tot ulto Dcc. werden 520contractcn 
gesloten, tot een jaarlijksch bedrag van 
J 6637.47, van af het begin der exploitatie 
/1969.06 opbrengende, zoodat die gemeente 
over vijf maanden een bedrag van / 2614.27 
als garantie moet bijpassen. 

De Sliedrechtsche werd eerst 27 Dec. 
van het vorig jaar geopend en komt in 
dit verslag eerst pro memorie voor 

Aan waterverbruik is ontvangen ƒ48,215, 
waarvan de exploitatiekosten ad/17,105.61 
in mindering moeten worden gebracht, 
zoodat ƒ31,109.39 overblijft, opbrengende 
met ƒ 18,901.85'/i, wegens geboekte rente, 
een totaal van ƒ 50,011.24 1 , , waaruit de 
Vergadering besloot 4°,, op de aandeelen 
uittekeeren. 

ROTTERDAM. Blijkens eene in dit blad 
voorkomende advertentie worden sollici
tanten opgeroepen voor dc betrekking van 
hoofdleeraar in de bouwkunde aan de 
Academie van Beeldende Kunsten en Tech
nische Wetenschappen alhier. 

GRONINGEN. Ingevolge ministerieele be
schikking wordt met 1 Mei e. k. het bu
reau voor het vervaardigen van domein-
kaarten alhier opgeheven en de teekenaar 
van rijks domeinen, tevens chef de bureau, 
de heer J. van Melle, overgeplaatst naar 
's-Hertogenbosch. De teekenaar van rijks 
domeinen, de heer F. H . van Steensel van 
der A a , blijft met dien datum werkzaam 

ten kantore van den ingenieur-verificateur 
van het kadaster aldaar. 

ARNHEM. De algemeene vergadering 
van aandeelhouders der Arnhemsche Tram
wegmaatschappij heeft het dividend over 
1886 bepaald op 5 : 1-, pCt. 

DORDRECHT, 28 Apri l . Gisterenavond 
had de eerste bijeenkomst plaats van de 
onlangs opgerichte V e r e e n i g i n g v o o r 
V a k en K u n s t , en werd de daarmede 
verbonden bibliotheek van kunstnijverheid 
geopend. Door deze vereeniging met bi
bliotheek is voor Dordrecht's nijveren in 
een werkelijke behoefte voorzien, getuige 
ook de groote deelneming en de warme 
belangstelling, die dc heer Steiner bij zijne 
pogingen tot oprichting van alle zijden 
mocht ondervinden, waardoor binnen be
trekkelijk korten tijd het bestaan of liever 
het totstandkomen ervan verzekerd was. 
Reeds op den eersten avond was er gele
genheid met verschillende goede boek- en 
plaatwerken kennis te maken, terwijl de 
wanden van het lokaal met keur van pla
ten uit />e Bouwmeester, Kunst en Indus
trie, f Art pour Tous enz. behangen wa
ren. Wij hopen, dat de jeugdige inrichting 
door een steeds aangroeiend ledental en 
door voortdurende stoffelijke blijken van 
belangstelling in staat gesteld moge wor 
den hare bibliotheek meer en meer 
uit te breiden om daardoor steeds een 
grooter verscheidenheid van goede en 
schoone voorbeelden aan hare leden, (de 
beoefenaars van Dordrecht's gewone- en 
kunstnijverheid) te kunnen aanbieden. 

Aflevering 4 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Broese) bevat: 

Geschiedenis van het samengestelde mi-
kroskoop (met fig.). — Het photographeeren 
van voorwerpen op grooten afstand (met 
fig.). — Over rottings-alkaloiden. — De 
Nijl en zijn overstroomingen (met tig.).— 
Levende organismen in hun betrekking 
tot verrotting en ziekte. — Natuur- en 
werktuigkundig allerlei (met fig.). — Het 
klimaat van den Congostaat (met fig.). — 
Korte mededeeling. — Sterrenkundige op
gaven. — Correspondentie. — Antwoor
den. — Vragenbus. 

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

AAXBFXTEIMXG. 
De architecten (1. J. V A N GENDT Ex C. 

M. G. NI E K A A l l te Ally HEM, zullen op 
Maandag 2 Mei 1887. des voormiddags te 11 
uren, in het Centrualgebouw in de Bakker
straat , in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het bouwen van eene Oranjerie 

met Koetshuis en bergplaatsen 
aan den Rozendaalsehen weg 
te A r n h e m . 

Bestekken zijn tegen betaling van 25 ('t. 
verkrijgbaar ter drukkerjj van den Heer J . 
.f. CÖIORS te Arnhem, terwjjl tie teekening 
ter visie ligt in liet bestedingslokaal. 

Aanwijzing in loco op Zaterdag 80 April 
des voormiddags te 11 uren en nadere in
lichtingen verstrekken voornoemde archi
tecten. 

De architecten C. MUIJSKEN te Amster
dam en A. P. V A N DAM A.Wzs. U's Hage 
zijn voornemens 0111 namens het BC8TÜÜR 
van de Naamlooze Vennootschap »IIOI-WMAAT-
scil.Ml'U PLAN C" te Rotterdam aan te besteden: 

Den OPBOUW van het terrein, 
genaamd Plan C te Rotterdam, 
op de daartoe gereed gemaakte 
fundeeringen. 

Het bestek met 20 teekeningen is van 1 
Mei aftegen betaling van flO.— verkrijg
baar bii de Heeren N1.IUH & V A N DITMAK, 
Wijnhaven N». 113. 

üe inschrjjvingsbiljetten moeten worden 
ingeleverd op 28 Mei tusschen 10 en 12 
uur aan het Hotel COOMAHS, boven achter
zaal, te Rotterdam, terwijl op dienzelfden dag 
ten 12 ure de biljetten zullen worden geopend. 

Inlichtingen worden gegeven den Is*» Mei 
van '8 morgens 10—:l uur op het terrein, 

1I.H. REGENTEN van het GEREFOR
MEERD BURGERWEESHUIS te Breda 
zullen 0)i Zaturdag den 7J'» Mei a. s., des mor
gens ten 11 ure, in het Kottijhuis van Mej. 
de Wed. SEGEIIS in de Reigerstraat aldaar 
aanbesteden en aan den hoogstbiedende toe
wijzen. 

Het sloopen van het oude be
staande Burgerweeshuis langs 
de Oude Vest en naast den voor-
maligen Schouwburg gelegen. 

De aanwijzing in loco zal worden gegeven 
op Woensdag den 4 Mei a. s., des morgens 
ten tien ure, terwijl inlichtingen to bekomen 
zijn bij de heeren architecten P. VAN' DE 
E R V E en h.C BUI.IZKlil), beiden wonende 
te lireda. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag II Mei 1887, zal in bet lokaal 

v l'rascali" in de Nes door den Architect G. 
W. VIXSEBOXSE namens zjjnen Principaal 
in het openbaar worden aanbesteed: 

Het bouwen van eene DIAMANT
SLIJPERIJ op een terrein aan 
de Vondelkade te Amsterdam. 

Bestek cn teekeningen in lichtdruk zjjn te 
verkrjjgen van af Dinsdag 3 Mei e. k. bjj 
den boekhandelaar .ioh. G. Stemler Cz. 
Haarl. straat 2 te Amsterdam. 

Aanwjjzing op het terrein Vrijdag 5 Mei 
e. k. voormiddags elf' ure. 

Inlichtingen te verkrjjgen bjj den Archi
tect, adres: Nicolaas Witsenkade N°. 1. 

Hollandsche IJzeren 

Spoorweg-Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 16 Mei 1887 des namiddags 

ten twee ure, zal in kamer N " . 4(1 van het 
Centraal Administratiegebouw der Maat
schappij aan het Droogbak te Amsterdam 
worden aanbesteed: 

Volgens Bestek N°. 3113 1. 
Het veranderen en uitbreiden van 

den onderbouw met het maken 
en weder opruimen van eene 
HULPBAAN met HULPBRUG, 
het ophoogen en verbroeden 
van den SPOORWEG en het 
wijzigen van de SPOORDTRICH-
TINGEN, alsmede het maken, 
leveren en opstellen van een 
P L A A T I J Z E R E N BOVEN
BOUW, alles met brjbehooren-
de werken voor een SPOOR
WEGDRAAIBRUG over de 
Schiedamsche Schie te SCHIE
DAM, in twee perceelen. 

Raming perceel 1 ƒ 90.000. 
» i) 2 1 28.000. 

Bestekken met teekening zjjn tegen beta
ling van ƒ2.— per exemplaar te verkrjjgen 
aan het bureau van den Ingenieur van den 
Weg kamer N°. löi van bovengenoemd 
Administratiegebouw. 

Aanwjjzing geschiedt als in het bestek 
wordt vermeld. 

De Administrateur. 

http://S657.40geslot.en
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Academie van Beeldende Kunsten en 
Technische Wetenschappen 

te R O T T E R D A M . 
Aan bovengenoemde inrichting zal worden aangesteld cen HOOFDLEERAAR in 

de Bouwkunde. 
Het aan die betrekking verbonden traktement is bepaald op ƒ3000.—. Zjj, die hier

voor in aanmerking wenschen te komen, gelieven hunne aanvragen vóór 15 Mei e. k. 
franco in te zenden aan de Commissie van Onderwijs, in het gebouw der Academie, 
Coolvest Rotterdam, alwaar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. 

Het Bestuur der Academie. 
PHOTOLITHOGKAPIÜE, PIIO.llZI.UllliR.tl'lllï 

e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichting voor Ph»i»liih*grapiiii-, 
tyjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i'lmi>zliir«-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne Ktrrrotrpe-liirirliting voor HH. Druk
kers, alles tot de minste pryzen. 

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

O . J - T H 3 F . M E . 

B E L I F T & C ° . 
Ooalseedifk StH. Rotterdam. 

VLOER-enWANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMEÏÏ- l\ IJZEHSTEEATEGELS. 

Groote voorraden. 
Nageperste 

Cf e ve l - , Sier-en Profielsteenen 
FR, VAN DE LOO Sr? Bemmel bij Nijmegen. 

Gouden Medaille Antwerpen 1885. 
Eere Diploma Groningen 1886. 

V e e l v e r m i n d e r d e prijzen. 

BECKER & BIDMNUH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

W A T E R P A S - , 
II1II1IT-

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 , 
WEEGWERKTUIGEN. 

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 Mijnen van Val de Travers. 

FABRIEK 1 K A U E M A R K . NATUURL. ASPHALT 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - . M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindeli jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 8. Amsterdam, of bij den Heei 
H- G. K N O O P S C.OZN. , Beekstraat F. 69, te Arnhem. 

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

De ondergeteekenden hebben de eer te be
richten , dat zij met 1 Mei e. k. te Rreda 
zullen openen een 

Fabriek van Stoom-timmerwerk, 
onder de Firma DIJKERMAN & BUIJZERD. , 

voorheen GEUR. DIJKERMAN. 
De fabriek van houtwol, totdusver 

door eerstondergeteekende te Amsterdam ge
dreven, wordt met denzelfden datum naar 
Rreda overgebracht. 

Zoowel voor de levering van timmerwer 
in den ruimsten zin des woords, als van 
houtwol, bevelen zjj zich beleefdeljjk aan. 

11. G. DI.IKERMAN. 
A. C. BUIJZERD. 

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 " . 3 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, Kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen woriLn kosteloo» 

geleverd. 

Bouwterrein te koop. 
Aan den Iioermondschen weg te-

Venloo 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 
GASSELT, Mr. Timmerman, aldaar. 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

VERZAMELING 
V A N 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

„ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " , 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, aan ,J)E BOUW
MEESTER" ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeencn dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
KROONDE ONTWERPEN" aan te 

I schallen, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be-

Izitten, daar de bovengenoemde „VERZA
MELING" door »DE BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware é é n 
geheel uitmaakt. Hij biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaats van ƒ14 60 voor/7, 
zonder de Portefeuille.. „ „ „12.— „ „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit 36 
Platen in Photolithographic, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten cn is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „de 
Bouwmeester". 

Arnhem. De litgecer P. GOUDA QUINT. 

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

STOOMKETELS a W E R K T U , 
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 . 
Gedrukt bij G. W. van der Wiel & O., fe Arnhem. 

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

-Mi!'!.-.. 

Phot.olilh v O, .1 T h i e m e , Arnhem UK O P M E R K E R K« 1» 



TVVEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 19. Z A T E R D A G 7 MEI 1887. 

RCHlTECTVRAETiiliMlClTIA 

Redacteur-Uitgever F . W. V A N GENDT TGz. 
Adres voor Redactie cn Administratie van het Weekblad en advertenliën: 
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Reguliersgracht 74 naar Prinsengracht 680 en dat van 
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Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

(A. et A.) SCH ETSTOCHT 
N A A R AMERSFOORT. 

Acht leden der schetsclub vereenigden zich Zondag 
1 Mei des morgens te 9.50 aan het Centraalstation 
om een schetstocht te maken naar Amersfoort. Te 
10.45 bereikten wij onze bestemming. De reis was 
kort gevallen door gezelligen kout en door al het 
moois, dat in vele schetsboeken te zien was en in den 
trein onder de leden had gecirculeerd. De zoo bekende 
Koppelpoort was het eerste punt waarheen wij , begun
stigd door het schoonste weder, onze schreden richt
ten; zij werd van verschillende kanten bezichtigd en ge
schetst en na dezen arbeid begon de trek naar eenige 
versterkingen zich bij velen te doen gevoelen. 

In het logement De Vergulde Zwaan werden daarna 
eenige ververschingen genuttigd; niet veel tijd werd 
echter aan deze bezigheid besteed en spoedig waren 
allen weer druk aan 't werk en schetsten achtereen
volgens eenige oude particuliere gebouwtjes , om daar
na met eene schets van den 100 M. hoogen Lieve-
Vrouwetoren te besluiten. De in wandeldreven her
schapen vestingwallen boden menig aangenaam en 
schilderachtig plekje aan. De terugreis werd aanvaard 
onder algemeene tevredenheid over de excursie en als 
plaats van bestemming voor den volgenden schets
tocht met algemeene stemmen Monnikendam gekozen. 
De reisgelegenheid en datum voor dezen schetstocht 
zullen nader in De Opmerker worden bekendgemaakt. 

H . 

(A.etA.) HIJ DE P L A A T . 
In Maart 1885 werd door de Vereeniging tot bevor

dering der Bouwkunst, te Groningen, eene prijsvraag 
uitgeschreven voor een ontwerp van een voorgeve l 
voor een woonhuis . Het programma dezer prijs
vraag is in De Opmerker van 28 Maart 1885 tc vin
den. Bijgaand ontwerp werd met den derden prijs be
kroond en is vervaardigd door den heer L. R. van Essen. 

(A. et A.) PROEFSTATION-
TOT ONDERZOEK V A N B O U W M A T E R I A L E N . 

De commissie voor het totstandkomen van een proef
station tot onderzoek van bouwmaterialen heeft de 
volgende circulaire rondgezonden. 

M. H. 
Tengevolge van een besluit in de laatste Algemeene 

Vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter be
vordering van Nijverheid werd door het Hoofdbestuur 
eene commissie benoemd om na te gaan, op welke wijze 
het totstandkomen van een proefstation tot onderzoek 
van bouwmaterialen kon worden bevorderd. 

De commissie meent dat, waar de industrie in het 
buitenland allerwegc over dergelijke inrichtingen kan 
beschikken, het bezit van zulk een proefstation van het 
grootste belang is voor onze nijverheid. Ieder uwer 
zal stellig van tijd tot tijd behoefte gevoeld hebben aan 
de voorlichting, die alleen een goed georganiseerd 
proefstation kan geven. 

Telkens toch ondervindt men hoe gering betrekkelijk 
onze kennis van de hiertelande gebruikte bouwma
terialen is, zoodat men bv. de eischen, waaraan goede 
gebakken steen moet voldoen, nog niet onder cijfers 
kan brengen. Eerst dan toch zal men scherp gefor
muleerde eischen kunnen stellen, waaraan de materialen 
moeten voldoen, zonder afhankelijk te zijn van het per-
soneele inzicht van dengene, die met het opzicht belast 
is. Is dit, bij het thans meer en meer gevolgd wor
dende stelsel van uitbesteding, in het belang van den 
uitbesteder, niet minder is het in dat van den aannemer, 
die daarbij voldoende waarborg zal vinden tegen over
dreven hooge eischen. 

Groote gemeenten en waterschapsbesturen, die pu
blieke werken uitvoeren, zouden op die wijze djr, 
nut hebben van een proefstation. Een proefsta 

Mi 
w I 
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dus in het belang van den consument wenschelijk, 
maar ook voor den producent zal het van groot be
lang kunnen zijn. Dikwijls toch geschiedt het, dat 
een nieuwe industrie hicrtelande erin slaagt cen pro
duct te leveren, dat en in prijs en in qualiteit met 
het buitenlandsche kan concurreeren, maar toch groote 
moeite heeft om hiertelande debiet te vinden. Een 
der redenen is voorzeker het verklaarbaar wantrouwen, 
dat men heeft in de producten van een nieuwe indus
trie. Kon de fabrikant zijn product laten onderzoeken 
door een proefstation, dat het algemeen vertrouwen 
bezit, en daardoor bewijzen, dat zijn fabrikaat even 
deugdzaam is als dat van den buitenlander, dan was 
deze reden, waarom dikwijls de buitenlandsche indus
trie bevoordeeld wordt boven de binnenlandsche, op
geheven. 

Uit deze weinige voorbeelden blijkt, hoe de oprich
ting van een proefstation wenschelijk is, zoowel in het 
belang van den producent als in dat van den consument. 

Maar zal men er gebruik van maken? Vooral als 
antwoord op deze vraag spreekt de ervaring, die men 
daaromtrent in het buitenland opgedaan heeft. Nau
welijks was het nieuwe proefstation te Herlijn in wer
king of opdrachten van besturen en particulieren stroom
den van alle zijden toe; in die mate, dat in het jaar 
1884 het aantal onderzoekingen alleen voor particu
lieren 647 bedroeg, in 1885 was dit aantal reeds tot 
900 gestegen. De beteekenis van deze hooge cijfers 
springt te meer in het oog, als men bedenkt, dat het 
proefstation geen zoogenaamde handelsanalyses verricht, 
en dat er onder anderen ook te München en te Zurich 
beroemde proefstations bestaan. Zulk een proefstation 
wordt dus langzamerhand de vraagbaak voor handel 
en nijverheid; van daar zijn groot nut in het alge
meen belang. 

Maar wil een proefstation in die mate aan zijne roe
ping beantwoorden, dan moet het zich niet op den duur 
bepalen tot het onderzoek van bouwmaterialen, maar 
moet zijn werkkring breeder opgevat worden. Zoo zal 
bv. een spoorwegmaatschappij niet alleen een onderzoek 
van ijzer en staal verlangen, maar ook eene beoordee
ling van de haar geleverde olie. Een andermaal wenscht 
men de vraag beantwoord te zien, welke eischen aan 
goed duurzaam papier kunnen worden gesteld, terwijl 
deze enkele voorbeelden tot eiken tak van nijverheid 
zouden kunnen worden uitgebreid. 

Het eventueel op te richten proefstation zal zich dus 
evenals in het buitenland moeten bezighouden met 
onderzoekingen, die ten doel hebben het vaststellen 
van de eischen, waaraan de verschillende materialen 
en producten zullen moeten voldoen; voorts met het 
verrichten van onderzoekingen ingevolge opdrachten 
van besturen en particulieren, tegen een vooraf vast te 
stellen tarief, zoodanig echter, dat soortgelijke inrich
tingen, door particulieren opgericht, niet geschaad wor
den. Het zal wel geen nader betoog behoeven, dat door 
zulk eene inrichting ook de wetenschap bevorderd wordt. 
Het is hier de plaats niet om de inrichting van zulk 
een proefstation aan te geven. Doch zal aan boven-
staanden eisch voldaan kunnen worden, dan zal eene 
inrichting gevorderd worden, die in beginsel met de 
goed georganiseerde proefstations van den tegenwoor-
digen tijd, zooals bv. met dat te Berlijn , overeenkomt. 

De kosten van zulk een proefstation, waar ook ijzer 
en staal beproefd kunnen worden, gaan particuliere 
krachten ten onzent verre te boven. Reeds daarom 
zou het wenschelijk zijn, dat zulk eene inrichting door 
den Staat worde opgericht. Ook heeft de oprichting 
van Staatswege voor: 1 °. dat de onderzoekingen, die 
hoofdzakelijk een zuiver wetenschappelijk doel beoogen, 
meer op den voorgrond kunnen treden, dan wanneer 

het proefstation door particulieren was opgericht, 2". 
dat de onpartijdigheid der proefnemingen voor parti
culieren ten alle tijde gewaarborgd blijft. De Staat is 
dus het aangewezen lichaam om zulk eene inrichting 
tot stand te brengen, te meer daar hij bovendien als 
groote verbruiker, haast in iederen afzonderlijken tak 
van dienst, er direct nut van zou trekken. 

De aangewezen plaats voor de oprichting van het 
proefstation is volgens de meening der commissie Delft; 
omdat men daar, door die inrichting in organisch 
verband te brengen met de Polytechnische School, 
partij zou kunnen trekken van de wetenschappelijke 
krachten aan die inrichting verbonden , en tevens het 
proefstation dienstbaar zou kunnen maken voor het 
onderwijs der aanstaande ingenieurs en industrieelen. 
Wilde men reeds in den aanvang het proefstation zoo 
inrichten, dat het in allen deele aan zijne roeping zou 
beantwoorden, dan zouden de kosten wellicht een be
zwaar kunnen opleveren. Het is daarom wenschelijk 
zich voorloopig te bepalen tot het onderzoek van bouw
materialen, met inbegrip van dat van ijzer en staal; 
maar met deze beperking zullen de kosten voor aan
leg en exploitatie van zulk een proefstation, in het 
eerste jaar nog eene uitgave van ƒ50,000 vorderen. 
Voorwaar een niet onbeteekenende som, maar zeker 
niet groot voor een zaak van algemeen belang, van 
onberekenbaar nut voor de nijverheid in ons vaderland. 

Komt men, vooral in den tegenwoordigen tijd , bij 
de Regeering met het verzoek om voor zulk een geheel 
nieuwe zaak een aanmerkelijke som disponibel te stellen , 
dan dient wel overtuigend te worden aangetoond, dat 
de uitgave in het algemeen belang gevorderd wordt. 
In de eerste plaats moet blijken, dat de belangheb
benden zulk eene inrichting op prijs stellen en dit toonen 
door, niet alleen hun moreelen, maar ook financiëelen 
steun aan de zaak te schenken. Volgens de meening 
der commissie zou het bewijs van belangstelling over
tuigend geleverd zijn, zoo de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid eene som van minstens ƒ 25,000, 
door bijdragen van belanghebbenden bijeengebracht, 
aan de Regeering kon aanbrengen als tegemoetkoming 
in de oprichtingskosten. Het kwam de commissie 
daarom wenschelijk voor, dat de Maatschappij zich dien 
financiëelen steun verzekerde, alvorens zich met een 
adres tot de Regeering te wenden. 

Het hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering 
van Nijverheid meende in het belang van het totstand
komen van het proefstation, aan de commissie, die de 
zaak had voorbereid, te moeten opdragen „een poging 
te doen zedelijke en financiëele medewerking van be
langhebbende lichamen te verkrijgen." 

De commissie is daarom zoo vrij zich tot u te wen
den met het verzoek, de wenschelijkheid der oprichting 
van een proefstation in ernstige overweging te willen 
nemen. Mocht u dan blijken , dat die oprichting ook 
in uw belang wenschelijk is, wil dan uwen zedelijken 
steun aan de zaak verleenen en het totstandkomen 
van het proefstation bevorderen door u bereid te ver
klaren te zijner tijd een bijdrage te leveren tot de som 
van minstens ƒ25,000, opdat die door de Nederland
sche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid aan 
de Regeering worde aangeboden, indien deze binnen
kort tot de oprichting van het proefstation overgaat. 
De commissie vertrouwt, dat de zaak gunstig door u 
zal worden opgenomen en dat zij het hierbij ingesloten 
formulier, zoo mogelijk vóór primo Juli aan het adres 
van den secretaris (Delft, Molslaan 33) ingevuld terug 
zal mogen ontvangen; want zoo ergens dan is voor
zeker hier het: „Tua res agitur" van toepassing. 

Betuigen de Nederlandsche industrie en de daarbij 
belanghebbenden door ruime bijdragen hunne sympathie 

7 Mei 1887. D E O P M E R K E R . '47 

voor zulk een proefstation, dan twijfelt de commissie 
niet of een adres der Nederlandsche Maatschappij ter 
bevordering van Nijverheid zal tot de oprichting van 
een proefstation leiden. 

De commissie is daarom verplicht erop te wijzen, 
dat alleen bij krachtige en algemeene deelneming eene 
som van minstens ƒ25,000 bijeengebracht zal kunnen 
worden, en moet u alzoo met ernstigen aandrang ver
zoeken op milde wijze van uwe sympathie te doen 
blijken. Het spreekt echter alzoo van zelf, dat nevens 
de groote bijdragen ook iedere kleine welkom zal zijn. 

Zij voegt hierbij ten slotte de hoop, dat door har
monisch samenwerken van groote en kleine belangen, 
elk naarmate zijner kracht, het gewenschte doel bereikt 
moge worden. 

De Commissie: 

J. F. W. C O N R A D , Inspecteur van 's Rijks Waterstaat, 
President der Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid, President der commissie. 

B . DvsEKiscK, Lid van den Gemeenteraad te Amster
dam, Directeur der Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid. 

J. M . T E L D E R S , Hoogleeraar aan de Polytechnische 
School te Delft, vertegenwoordiger van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs. 

N . H . HENKET , Hoogleeraar aan de Polytechnische 
School te Delft, vertegenwoordiger van die school. 

J. K L U T T , Ingenieur van den Waterstaat te Amster
dam, vertegenwoordiger der „Maatschappij ter 
bevordering der Bouwkunst." 

J. VAN HASSELT, Civiel-Ingenieur te Nijmegen, ver
tegenwoordiger van de „Vereeniging voor Bur
gerlijke Ingenieurs." 

T H . G. STRENGERS, Architect te Amsterdam, verte
genwoordiger van het Genootschap „Architectura 
et Amicitia." 

J. H . BACKER, aannemer te Amsterdam, vertegen
woordiger der Aannemers-sociëteit „de Veree
niging." 

F. H . VAN MALSEN, Industrieel te 's-Gravenhage, ver
tegenwoordiger der „Vereeniging van Fabrieks-
en Handwerksnijverheid." 

E M . KORCHLIN , Industrieel te Rijswijk, vertegen
woordiger van de „Vereeniging van en voor Ne
derlandsche Industrieelen." 

M. SVMONS, Civiel-ingenieur te Rotterdam, President 
van het Departement Rotterdam der Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. 

Dr. W. D. GRATAMA , Secretaris van het Departement 
Delft der Nederlandsche Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid, Secretarisi der commissie. 

Bij deze circulaire is gevoegd een inschrijvingsbiljet, 
waarin de bepaling is opgenomen dat de bijdragen al
léén verbindend zijn voor het geval dat het proefsta
tion vóór 1 Januari 1890 in werking zij gebracht. 

(A. et A.) D E OPLOSSING DER A M S T E R D A M -
SCHE BEURSQUAESTIE. 

Toen, in de jongste Amsterdamsche gemeenteraads
zitting , de Voorzitter de mededeeling deed, dat het 
nieuwe beursproject bij B. en W. was ingekomen, heb
ben zeker maar weinigen gedacht, dat nog geen week 
daarna de voordracht betreffende den beursbouw reeds 
het licht zou zien. Met prijzenswaardigen spoed schijnt 
deze zaak behandeld te worden. 

Het komt ons voor, dat de voordracht aan duide
lijkheid weinig te wenschen overlaat en de vergelijkin
gen , die gemaakt worden met de .afmetingen van be
staande gebouwen en straten wel geschikt zijn om zoo

wel vakmannen als leeken het oordeel te vergemak
kelijken. 

Wij zijn in de gelegenheid gesteld, het nieuwe ont
werp te bezichtigen. Het bestaat uit de navolgende 
teekeningen: 

een plan van den beganegrond op 1 : 2co 
„ „ „ de ie verdieping „ 1 : 200 
„ situatie „ 1 : 1000 

de vier gevels „ I : 200 
„ dwarsdoorsnede „ I : IOO 
„ lengtedoorsnede „ I : 200 

een perspectief, van het uitwendige 
„ inwendige. 

De teekeningen zijn allen in lichte tinten gekleurd, 
en op ramen gespannen. 

De plattcgrond-indeeling van het ontwerp N°. 150, 
die zoowel door Jury als Handelscommissie de meest 
practische geacht was, heeft men in hoofdtrekken ge
volgd, echter met niet onbelangrijke afwijkingen. De 
noteerzaal voor den effectenhandel heeft een andere 
ligging, het café is aan den noordoostelijken hoek 
geplaatst, de toegangen naar de graanbeurs zijn ver
anderd, en flinke vestiaires zijn bij de ingangen aan
gebracht. Door het anders rangschikken dezer lokalen 
en het weglaten van alle verloren ruimte, is het plan 
aanzienlijk ingekort, wat aan het esthetisch effect slechts 
ten goede zal komen. 

De architectuur der gevels is een geheel andere als 
van het ontwerp N". 150. In plaats van den acht
kanten uitbouw, die men daar aan de Damzijde vond, 
is een groote topgevel, door twee torentjes geflan
keerd, aangebracht. Deze topgevel vormt ook het 
middenmotief van den Damrakgevel, die daarenboven 
door twee spitsen en twee toppen op de eindpaviljoens 
verlevendigd wordt. De gevel aan de stationszijde 
wordt geheel beheerscht door het groote venster, dat 
erin aangebracht is; ook hier wordt de middenpartij 
door twee torens geflankeerd. De gevel aan de zijde 
van de Warmoesstraat vertoont dezelfde motieven als 
die aan het Damrak, doch eenigszins vereenvoudigd. 

De groote lijnen, waardoor het ontwerp N" . 172 
zich zoo gunstig onderscheidde, zijn in het nieuwe 
ontwerp, al is het minder Vlaamsen van detail, be
waard gebleven. Van de ordonnantie van La Rochelle 
is niets meer terug te vinden, of men zou het motief 
der kruiskozijnen als zoodanig moeten willen beschouwen. 

Alle gevels zijn symmetrisch, met uitzondering van 
den gevel aan den Dam. Uit de perspectiefteekening 
blijkt echter, dat dit in werkelijkheid niet hinderen zal. 
Door de afwisseling van berg- en baksteen is een aan
gename kleurschakeering verkregen; hier en daar zijn 
beelden in nissen of als bekronings-motieven aan
gebracht. 

De groote zaal is, overeenkomstig de wenschen van 
den handel, door twee groote bogen in drie deelen 
gescheiden, wat aan het esthetisch effect zeer ten 
goede komt. Zij heeft een galerij , die door Dorische 
zuilen, welker schachten van rood graniet zijn terwijl 
kapiteelen en basementen uit brons bestaan, gedragen 
worden. 

Boven de galerij is een Korinthische pilasterorde 
aangebracht; bij de groote boogopeningen , die de zaal 
afdeelen, zijn deze pilasters door vrijstaande zuilen ver
vangen. 

Ken Korinthische kroonlijst met modillons draagt 
de ijzeren spanten , die den halven cirkel tot grondvorm 
hebben, cn ongeveer op 6 M. hart op hart geplaatst 
zijn. De gedeelten van de zoldering, die niet door 
den lantaarn ingenomen worden, zijn in caissons af
gedeeld. 

De wandvlakken boven de groote boogopeningen 
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zijn met decoratief schilderwerk versierd. Ook in het 
attiek boven de kroonlijst zijn geschilderde cartels met 
opschriften geprojecteerd. 

De perspectiefteekening van het inwendige geeft een 
zeer duidelijke voorstelling van het effect, dat de beurs-
zaal maken zal. Blijkbaar zijn de teekeningen met liefde 
en zorg bewerkt, en heeft men vooral voor de eischen 
der practijk een open oog gehad. 

De gedetailleerde begrooting , die een lijvig boekdeel 
vormt, laat aan uitvoerigheid niets te wenschen over. 

Nu het verkrijgen van een vierkant, voor de Beurs 
geschikt terrein in het midden der stad meer en meer 
blijkt tot de vrome wenschen te behooren. zal er wel 
niet anders overschieten dan het oorspronkelijk daarvoor 
aangewezen terrein te gebruiken , daar de oude Beurs 
ten eenenmale onvoldoende is en het verkeer dc sloo
ping daarvan dringend vordert. Het nieuwe beursplan 
voldoet aan alle eischen , die men in billijkheid stellen 
kan en zal, eenmaal uitgevoerd, een zeer goed figuur 
maken en een monumentale schepping zijn , waarop 
Amsterdam trotsch kan wezen. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E N . 
Mijnheer de Redacteur, 

Veroorloof mij een paar opmerkingen naar aanleiding 
van het verslag over de tentoongestelde ontwerpen der 
Louisa-stichting. 

Uw verslaggever heeft zich, zooals zeer natuurlijk-
is, beperkt in zijne opmerkingen tot een enkel woord 
over eenige ontwerpen , die door hem worden genoemd. 
Dit is niet anders mogelijk; volgaarne stem ik dit toe, 
omdat ik zelf met aandacht vele ontwerpen heb bezien. 
Een paar opmerkingen troffen mij echter in zijn ver
slag, waarop ik even de aandacht wil vestigen. 

Op eene zeer eigenaardige wijze noemt hij een 
„officieelen bouwstijl". Zou hij misschien zoo goed willen 
zijn mij eenige kenmerken van dien stijl op te geven, 
want ze zijn mij niet bekend. Het scheen mij of die stijl 
uw verslaggevers cauchemar is, want naderhand komt 
hij bij het ontwerp „Hij reikt elk broederlijk de hand" 
er weder op terug en deelt mede, dat dit ontwerp 
waarschijnlijk komt van iemand, die zijne opleiding aan 
een der bureau's van de officièele bouwkunstenaars heeft 
genoten. 

Nu weet ik niet wat hem dit vermoeden aan de hand 
deed, tenzij het weder de „officièele" schim was, die 
hem voor de oogen speelde, maar daarenboven zou 
ik meenen, dat het bij de beoordeeling van een ont
werp er niets mee te maken heeft waar de ontwerper 
zijne opleiding heeft genoten. 

Ik kan hem echter verzekeren, dat de maker van 
het ontwerp zijne opleiding niet op een officieel bu
reau ontving, cn . . . dat hij mitsdien misslaat. 

Verder geef ik hem in overweging, wanneer hij iets 
afkeurt, motieven aan te voeren; bepaalt hij zich tot 
een „dit of dat deugt niet" , dan is zijn aanmerking 
waardeloos; tevens geef ik hem in overweging, alvo
rens hij trappen doopt met de naam van middeleeuwsch, 
dat hij zich goed op de hoogte stelt of die benaming 
juist is. 't Beste daartoe is eenige middeleeuwsche 
trappen tc gaan bekijken. 

Ten slotte geloof ik dat het raadzaam is, dat een 
verslaggever, die zich tevens als criticus opwerpt, de 
zaken goed onder de oogen ziet en beter doet weinig 
en goed te critiseeren dan vele stukken op vage gron
den tc veroordeelen. 

Door deze laatste handelwijze bederft hij onze toch 
al niet veel gerespecteerde bouwkunst nog meer en 
stelt tevens een vakblad, dat uithoofde der degelijke 

critiek voor het publiek eene vertrouwbare uitspraak 
moet zijn, in een ongunstig daglicht. 

Met de meeste hoogachting, 
Uw dienstv dienaar. 

VAN NIEUKERKEX, 
Architect. 

Ben Haag, 29 April 1887. 
Inlichtingen omtrent den „officieelen bouwstijl" zijn 

zeker tc verkrijgen aan het Ministerie van Binnenland-
sche Zaken. Daar ik den vervaardiger van het ontwerp 
in quaestie niet kende, meende ik uit zijn werk te 
mogen opmaken, dat hij een kweekeiing van een onzer 
Rijksbouwmeesters was, een veronderstelling, waarin 
m. i. voor den betrokken persoon niets kwetsends kan 
liggen. 

Hoewel ik den heer V. N. geloof waar hij mij ver
zekert, dat ik „misgeslagen" heb, moet ik toch ver
klaren eenigszins verwonderd te zijn over het feit 
hoe het mogelijk is, dat iemand, in geen betrekking 
tot de Rijkskunst staande , dit ontwerp geconcipieerd 
heeft. 

Gaarne had ik ieder ontwerp uitvoerig behandeld; 
mijn bestek gedoogde dit echter niet. Mij restte dus 
niets, dan aan dc meest verdienstelijke ontwerpen een 
enkel woord te wijden. Zal een verslag niet een bloote 
opsomming van de ontwerpen zijn, dan moet de ver
slaggever zich wel tant soit peu „als criticus opwerpen". 
Dat hierdoor „de bouwkunst bedorven wordt" is een 
stoute bewering, die de heer V . N . na eenig nadenken 
stellig niet zal volhouden, evenmin als hij in ernst 
meenen kan, dat daardoor Dc Opmerker „in een on
gunstig daglicht" wordt geplaatst. Wat is het moeilijk 
iedereen te voldoen. 

De Verslaggever. 

D E TENTOONSTELLING DER MAATSCHAPPIJ 
TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Evenals het vorig jaar heeft het Bestuur der Maat
schappij ook thans eene tentoonstelling van teekeningen, 
betrekking hebbende op uitgevoerde of onuitgvoerde 
bouwwerken of onderdeelen daarvan, georganiseerd. 

De opmerking is gemaakt, dat de deelneming ditmaal 
zoo groot niet is als bij een vroegere gelegenheid en 
dat een niet onbelangrijk deel van het ingezondene 
reeds vroeger bezichtigd kon worden. Dat er betrek
kelijk zoo weinig n euws te aanschouwen valt, is met 
het oog op den gedrukten toestand, waarin het bouw
vak totdusverre bleef verkeeren. zeer begrijpelijk. 
Nieuwe bouwwerken worden niet veel meer gesticht 
en slechts weinig architecten gebruiken hun teeken
gereedschap als zij geen bepaalde bestelling krijgen. 

Dat de tentoonstelling een aanschouwelijk beeld geeft 
van de hoogte, op het oogenblik door de architectuur 
in Nederland bereikt, kan men niet zeggen; de col
lectieve inzending op de tentoonstelling te Berlijn, 
hoewel nog niet zoo volledig als men dit zou hebben 
kunnen wenschen, gaf een beter overzicht van den 
tegenwoordigen stand der Nederlandsche bouwkunst. 

Wij hopen voor de Maatschappij , dat bij een vol
gende gelegenheid de deelneming grooter zijn zal. 

Wijden wij nu een enkel woord aan elk der 54 
nummers, die de collectie uitmaken. 

Onder n". 1 vindt men ontwerpen voor muurbe
schilderingen , voorstellende de beoefenaars van ver
schillende ambachten, vervaardigd door den heer G. 
Sturm en bestemd voor het Centraalstation te Amster
dam. Zij zijn breed geschilderd en over het algemeen 
goed van houding. De Duitsche nationaliteit van den 
vervaardiger verloochent zich echter niet. Vooral bij 
de vrouwefiguren, bijv. die voorstellende Nederland 
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en Oost-Indië , of die welke bier en wijn moeten sym-
boliseeren , mist men de elegance, die het werk van 
Fransche kunstenaars zoo aantrekkelijk maakt. Onze 
schilders, bijv. Witkamp of Van der Waaij zouden 
daarvan wat beters gemaakt hebben. 

De heer H . P. Bcrlage Nz. toont zich in de af bed
ding van het proeflokaal der firma Erven Lucas Bols 
te Berlijn een vaardig penteekenaar. Het ontwerp voor 
een diploma der Bakkerij-tentoonstelling behaagt ons 
minder; al geven wij toe , dat het een oorspronkelijk 
denkbeeld was, een der traveeën van het Paleis voor 
Volksvlijt als hoofdmotief te gebruiken, de wijze waarop 
de symbolische figuren en het verdere bijwerk daar
mede in verband gebracht zijn voldoet ons niet. De 
schets voor een titelblad is wat overladen; wellicht is 
dit bij uitvoering beter geworden. 

De heer Cuypers Jr. zond een schetsontwerp voor 
een villa, dat goed geteekend is, en geeft daarin blijk, 
de kunstinzichten zijns vaders te deelen. Een teeke
ning voor een spijskaart doet tevens zien, dat hij zich 
gaarne en niet zonder succes op zuiver decoratief ter
rein beweegt. 

Behalve een paar ontwerpen voor een kleinen stal te 
's-Gravenhage hebben de teekeningen van Dr. P. J. H . 
Cuypers alle betrekking op den kerkbouw, het veld 
waarop hij de meeste lauweren behaalde. Vergelijken 
wij het hier gezondene bij de vroegere werken van den 
bouwmeester, dan moet ons de bekentenis van het 
hart, dat de soberheid, om niet te zeggen de nuch
terheid , waartoe de kunstenaar in de laatste jaren — zij 
het dan door de uiterste consequentie in de toepassing 
zijner kunstleer , dan wel om andere redenen — vervallen 
is , ons geen vooruitgang dunkt. Men vergelijke bv. 
de hier afgebeelde nieuwe R.-K. kerk te Groningen 
of de kerk van den H . Dominicus te Amsterdam met 
de kerken te Eindhoven, te Breda, te Ouderkerk, of 
met de kerk van O. L. V. Ontvangenis te Amsterdam, 
en men zal begrijpen wat wij bedoelen. Het fijne, 
aan de Fransche vroeg-Gothiek ontleende ornement, dat 
aan de kerken van voorheen zulk een ongemeen cachet 
gaf, blijft thans achterwege of wordt door stijve geo
metrische vormen vervangen. Gelukkig mist de kerk 
te Groningen de vlakke bedekking, die de ontwerper 
in zijn Amsterdamsche Dominicuskerk heeft aange
bracht, en die haar meer het aanzien van een zaal 
gegeven zou hebben. De hooge zeskante toren is, 
dunkt ons, met het oog op de stabiliteit overmatig 
slank. 

Het ontwerp voor de bisschoppelijke grafkapel is 
met smaak in eenvoudige Romaansche vormen doorge
voerd. Bij dat, tot voltooiing van de kerk van O. L . V. 
Onbevlekte Ontvangenis zijn de torens wat te rank, vooral 
in vergelijking tot de nauwe straat, waarin zij geplaatst 
zijn. Een ontwerp voor een afsluithek in de kerk van 
het H . Hart en een ander ontwerp voor een tegelver
siering in de kerk van Sint-Nicolaas (de Liefde) doen 
ons zien , dat deze beide nieuwe Amsterdamsche bede
huizen op waardige wijze versierd worden en dat de 
heer Cuypers een open oog voor onze kunstnijverheid 
heeft. 

De teekening van het koorhek in de Nieuwe kerk 
te Amsterdam, door den heer G. W. Dysselhof, geeft 
op zeer artistieke wijze het drijfwerk van Lutma weer. 
Jammer is het, • dat dezelfde hand, die zich in het 
detail van het hek zoo kunstvaardig toonde, het en
semble zoo slordig bewerkt heeft. 

Een goed opmerker blijkt de heer L . J. Eymer te 
zijn. A l behooren zijn schetsjes uit het volksleven, 
die bij voorkeur op den Dam schijnen genomen te zijn, 
op een tentoonstelling als deze minder thuis, men ziet 
ze toch met genoegen. Waar de teekenaar buiten zijn 

eigenaardig kader treedt, zooals bij het gezicht op den 
Dam tijdens de Aprilfeesten, komt de dilettant uit 
den mouw kijken. Aan een voorstelling als deze had 
hij zich liever niet moeten wagen Ne f oreons point 
notre talent mogen wij hem met Boileau toeroepen. 

De beide ontwerpen van den heer J. F. L . Frowein 
hebben wij vroeger al eens besproken; wij behoeven 
er dus niet op terug te komen Gaarne vestigen wij 
echter de aandacht op zijn opmeting van het Weeshuis 
te Buren, een zeer interessant gebouw van 1613. 

Een ontwerp voor een schoorsteen met kamerbetim
mering is door den heer P. M. A . Huurman ingezon
den. De vormen van de schouw schijnen ons toe wei
nig in overeenstemming te zijn met die der lambrisee
ring en deurbekroningen. De aquarelmanier is echter 
niet onaardig. 

Nieuwe ontwerpen zijn door den heer H . J. Jesse niet 
ingezonden. De fraaie wijze, waarop deze heer zijne pen-
teekeningen weet te bewerken, is genoegzaam bekend, 
dan dat wij er nogmaals de aandacht op zouden moe
ten vestigen. Een nieuwe zijde van 's heeren Jesse's 
talent geeft ons een geschilderd paneel tc zien , dat, 
zoo wat kleur als compositie aangaat, onmiskenbare 
verdienste heeft, en op gelukkige wijze de manier van 
Lecomte nabootst. 

Een ontwerp van Kerkhoff en Du Rieu voor een 
heerenhuis met stal is niet onaardig bewerkt. Jurriaan 
Kok, die men als uitstekend penteekenaar kent, poogt 
nu ook als aquarellist lauweren te behalen. Zijn per
spectiefteekening van een eetzaal te Scheveningen heeft 
nog iets groezeligs in de tinten; bij voortgezette studie 
kan men echter van Kok goede waterverfteekeningen 
verwachten. 

Zijn de tinten van Kok wat vaal, de heer W. Krom
hout Cz. heeft daarentegen de schreeuwendste kleuren 
op zijn, in Belgischen geest behandelde ontwerpen 
aangebracht. Rood, hardblauw, ja zelfs violet zijn 
met breed penseel daarop gesmeerd. Met wat minder 
kleur, wat meer kennis van den vorm en beter begrip 
van compositie kan deze ontwerper in het vervolg wel
licht wat goeds leveren. 

De fraaiste teekening, ter tentoonstelling aanwezig , 
is voor ons die, waarop de heer H. Leeuw jr. de 
Kerkboog te Nijmegen heeft voorgesteld. Als pentee-
kening kan zij met het beste werk der Engelschcn, 
die in dezen kunsttak zeer hoog staan, wedijveren. 

De collectie, door den heer J. H . Leliman gezonden, 
is reeds op zooveel vroegere tentoonstellingen te zien 
geweest, dat wij bij het meerendeel onzer lezers daar
mede genoegzame bekendheid veronderstellen mogen. 
De heer M . T. Leijh , een leerling der Akenschc Aca
demie , heeft een tweetal ontwerpen geëxposeerd, die 
nog van weinig zelfstandigheid blijkgeven, en het 
flauwe coloriet en de droge vormen, aan Duitsch 
schoolwerk veelal eigen, bezitten. 

Flauw van coloriet is ook de aquarel van den heer 
J. M. L. Lotz, voorstellende het herstelde Haagschc 
Raadhuis. De omtrekken zijn hier echter met buiten
gewone zuiverheid aangebracht. 

Een ontwerp voor een grafsteen op het kerkhof te 
Noordwijk, door den heer J. H . A . Mialaret, verheft 
zich niet boven het peil der middelmatigheid. 

De heer C. Muysken zond een ontwerp voor de 
Tent te 's-Gravenhage, dat een zeer eigenaardige plan
oplossing vertoont, doch waarvan dc architectuur ta
melijk droog is. Het coloriet van de aquarel, waarin 
het gebouw in perspectief voorgesteld is, kan niet 
gelukkig genoemd worden. 

Een zeer bekwaam teekenaar is de heer F:. J. Nier
mans. Zijn etsje is een waar juweeltje; ook zijn pen-
teekeningen zijn zeer geslaagd. 
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Wij zouden het ontwerp van de heeren Sanders en 
Berlage voor de Tent te 's-Hage verkiezen boven dat 
van den heer Muysken, althans wat de architectuur 
der facades betreft. De planverdeeling komt ons min
der gelukkig voor. 

De heer A . van de Sandt toont in zijn schetsontwerp 
een rijke fantasie. „Snoeien" moet voor hem voorloo-
pig het wachtwoord wezen. 

Ofschoon de inzending van den lieer J. J. Weve het 
laatst in den catalogus vermeld wordt, is zij volstrekt 
niet eene der minste. Voor ons behoort zij tot het 
interessantste wat de tentoonstelling aanbiedt. Niet 
alleen toont zich deze heer in de overbrugging van den 
Voerweg te Nijmegen een bekwaam ontwerper , doch 
hij heeft ook hart voor de monumenten uit het veiie-
dene , in de oude stad van Karei den Groote aanwezig. 
De Kerkboog en de Boterwaag, twee der belangwek
kendste bouwwerken van Nijmegen, zijn met talent 
door hem hersteld. Een plan tot restauratie van de 
Latijnsche school wordt ons mede te zien gegeven. 
Zijn de beelden, die de ontwerper op de kroonlijst 
heeft aangebracht, daar oudtijds geweest? Is ook de 
wijze, waarop de zijgevel hersteld zal worden, wel de 
ware ? Ziedaar twee vragen, die zich bij het bezichtigen 
van dit herstellingsproject aan ons voordeden, doch 
waarop wij, bij gebrek aan de noodige gegevens, geen 
antwoord geven kunnen. 

De tentoonstelling der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst verdient cen drukker bezoek, dan haar 
ten deel valt. Mogen deze regelen daartoe iets bijdragen! 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
In den lees- en sociëteitsavond van 30 Apr i l zijn de bekro

ningen op de ten vorige jare door de Vereeniging uitgeschreven 
prijsvragen uitgereikt, en wel: voor het Ontwerp van eene 
Monumentale brug de gouden medaille met getuigschrift aan 
de heeren T. P."Stok Wz. en W. Stok Jr. Bij de uitreiking 
herinnerde de Voorzitter eraan, dat de firma J. Stok en Zoon 
mede als cerstbekroonde uit den kampstrijd voor de Louisa-
stichting is te voorschijn getreden. 

Voor de tweede prijsvraag eene villa tonder toren was door 
beoordeelaars de uitgeloofde prijs niet toegekend; aan de ver
vaardigers van het beste ontwerp werd echter het getuigschrift 
der Vereeniging aangeboden; deze zijn de heeren J. Mestring 
en J. H. de Richemont. 

Door de welwillendheid van de Vereeniging tot Bevordering 
der Bouwkunst te Groningen waren in het vergaderlokaal de 
27 ingekomen antwoorden op dc, door die Vereeniging uitge
schreven prijsvraag eene kleine villa tentoongesteld. De tweede 
bekroonde daarvan is de heer A. L. van de Sandt, lid onzer 
Vereeniging. Ook die bekroonde werd door den Voorzitter 
gelukgewenscht met zijn succes. 

Na afloop dezer plechtigheid, herinnerde de Voorzitter aan 
de door hem. voor dc leden onzer Vereeniging uitgeschreven 
prijsvraag tot het leveren van een ontwerp voor een wind
vaan, bestemd voor den watertoren te Zutfen, met aansporing 
tot ruime deelneming. 

Ten slotte werden twee nieuwe leden aangenomen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GSAVENHAGE. In de commissie, belast met het afnemen 

der examens B , volgens de artt. 6 1 — 6 ; der wet van 2 Mei 
1863 {Staatsblad n". 50; , zijn benoemd: 

tot lid cn voorzitter, J. A. Snijders C.Jzn., hoogleeraar aan 
de Polytechnische school; 

tot leden: Dr. 1'. H . Schoute, hoogleeraar aan de Rijks
universiteit te Groningen; Dr. H . Behrcns, Dr. G J. Legebeke, 
Dr. P. Zeeman Va. en Dr. S. Hoogewerff, hooglceraars aan 
de Polytechnische school; A. J. H Bceloo, hoofdingenieur, 
adviseur voor scheepsbouw, te 's-Gravenhage; Dr. V. A. Julius, 
leeraar aan de hoogere burgerschool te Delft; P. Tétar van 
Elven, G. J. Morre, J. A . van der Kloes en A. E. Rahusen, 
leeraars aan de Polytechnische school. 

— In den Gemeenteraad is dezer dagen de volgende motie 
aangenomen: 

«De Raad besluit, aan den Raad van Bestuur der Academie 
van Beeldende Kunsten te kennen te geven, dat het Gemeen
tebestuur voor 't vervolg aan het verlcenen van het subsidie 
de voorwaarde verbindt, dat een door den Gemeenteraad uit : 
zijn midden te benoemen lid zal zitting nemen in den Raad | 
van Bestuur en dat jaarlijks de begrooting der Academie aan 
den Gemeenteraad zal worden overgelegd." 1 

— Door den Minister van Binnenlandsche Zaken is , onder 
dagteekening van 2 Mei , de volgende missive aan de Commis
sarissen des Konings gezonden: 

»Van tijd tot tijd worden in den bodem van ons land opgra
vingen en ontdekkingen gedaan, welke voor de oudheidkunde 
van belang zijn. Somwijlen echter ontsnappen zij aan de aan
dacht der deskundigen en zijn zij in zulke gevallen voor de 
wetenschap verloren. 

»Den Directeur van 's Rijks-museum van oudheden te Leiden, 
wiens aandacht op deze aangelegenheid is gevestigd, heb ik 
verzocht mij telken jare een verslag van zoodanige eventueele 
opgravingen en ontdekkingen te doen toekomen. 

(•Daartoe behoeft hij de medewerking van hen, die in de ge
legenheid zijn hem dc noodige gegevens te verstrekken. 

«Teneinde zijn arbeid volledig en voor de wetenschap vrucht
baar te maken, en te voorkomen dat bij opgravingen alle 
deskundig onderzoek ontbreke en voorwerpen van oudheidkun
dige en kunstwaarde verloren gaan, heb ik de eer u uit te 
noodigen, de Burgemeesters in uwe provincie aan te schrijven 
om van elke opgraving of ontdekking als hier bedoeld, welke 
in hunne gemeente mocht plaats hebben, o n v e r w i j l d aan 
dien Directeur mededeeling te doen, met bijvoeging van aide 
bijzonderheden, die daarop betrekking hebben." 

AMSTERDAM. Onder dagteekening van 3 Mei j.1. hebben 
Burgemeester en Wethouders aan den Raad eene voordracht 
ingediend, strekkende om over te gaan tot den bouw eener 
Koopmansbeurs op het gedempte Damrak, overeenkomstig de 
bij de voordracht overgelegde plans. Plaatsgebrek belet ons 
deze belangrijke voordracht in haar geheel op te nemen. Wi j 
stippen daaruit slecht» aan. dat geen der bekroonde ontwerpen 
voor eene uitvoering in aanmerking kan komen. Vooral 
uithoofde van de groote kosten, aan de verwezenlijking dezer 
plans verbonden, kunnen B. en W. geen vrijheid vinden den 
Raad te adviseeren tot den bouw eener Beurs, overeenkomstig 
een dier ontwerpen, te besluiten. Het onderzoek naar de kosten, 
aan de uitvoering der projecten N°. 172 en 150 verbonden, 
heeft doen zien, dat die zouden bedragen: 

voor het ontwerp N°. 172 ƒ 3,350,000 
» » » » 150 » 3,000,000. 

Volgens de gedetailleerde begrooting, bij de voordracht ge
voegd, zullen de kosten van het gebouw thans / 1,500,000 be
dragen , terwijl voor meubileering, verlichtings- en verwarmings
toestellen, een bekleedingsmuur, aanleg van plantsoenen en 
wegen een bedrag van / 300,000 in rekening wordt gebracht, 
zoodat de totale uitgave ƒ 1,800,000 zal bedragen. Tegenover 
deze uitgave berekenen B . en W. eene jaarlijksche bate van 
ƒ 110,000. 

— De arbiters, die door partijen gekozen zijn ter zake 
van de vereffening van het geschil tusschen de Gemeente en 
de Omnibusmaatschappij over de bijdrage in de kosten voor 
de monumentale balustrade en de hydraulische inrichting der 
Hoogesluis, beslisten Donderdag j l . in het nadeel der Gemeente, 
wat haar ƒ65,000 kost, aangezien appèl was buitengesloten. 

'S-BOSCH. Naar aanleiding van de aanstelling van een ar
chitect over de gebouwen en werken van de Godshuizen en de 
algemeene armen, kunnen wij mededeelen, dat de function van 
dezen ambtenaar tot heden steeds vervuld zijn door den gemeen
tearchitect en de gemeenteopzichters. Dit zal nu echter bi} 
de werken buiten de gemeente bezwarender worden door de 
uitbreiding, die de gebouwen hebben ondergaan. Men wi l 
daarom een kundig opzichter aanstellen op een jaarwedde van 

ƒ 1000, met verbod om zonder toestemming van het College 
van Regenten andere werkzaamheden te verrichten. 

De Gemeenteraad zal dezen ambtenaar benoemen uit twee, 
door het College aanbevolen personen. 

ZUTFEN. Op 28 en 29 Juni zal hierterstede de 15de algemeene 
vergadering gehouden worden van de Vereeniging van gasfa-
brikanten in Nederland. Onder de punten van beschrijving 
komen de volgende voor: 

Zcu het niet wenschelijk wezen, dat de Vereeniging zich 
wendde tot heeren assuradeuren, om hun in overweging te 
geven eene lagere premie te berekenen voor de panden, waarin 
uitsluitend gas en geen petroleum wordt gebruikt? 

Met welke kolensoortcn heeft men sinds de laatste algemeene 
vergadering kennisgemaakt, en welke is de ondervinding, 
daarmede opgedaan? 

Welke nieuwe branders verdienen aanbeveling? 
Welke ondervinding heeft men omtrent de doelmatigheid van 

verschillende soorten van regeneratief-branders hij langdurig 
gebruik door gasverbruikers? 

Welke ondervinding heeft men omtrent de werking van het 
tweeprijzenstelsel voor kook- en lichtgas? 

Welke zijn de eischen voor eene doelmatige verwarming van 
lokalen door middel van gas? 

Welke is de beste inrichting tot verwarming van kerken 
door middel van gas? 

Welken invloed heeft de aanwezigheid van ammoniak op de 
lichtsterkte van het gas ? 

Verder zal de gasfabriek te Zutfen worden bezichtigd en 
zullen de werkzaamheden besloten worden met eenen gezamen-
lijken maaltijd te Ruurloo. 
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B E N O E M I N G E N . 
Bij beschikking van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid zijn, 
met ingang van 1 Juli a.s., bij 's Rijks 
Waterstaat bevorderd: 

tot opzichter 2de klasse J. Haringx, thans 
opzichter 3de klasse; 

en tot opzichter 3de klasse J. Kooreman, 
thans opzichter 4de klasse. 

— De Minister van Waterstaat heeft 
den heer D. Wisboom, civiel-ingenieurte 
Vucht, benoemd tot tijdelijk opzichter bij 
de werken tot verlegging van den Maas
mond, op eene belooning van ƒ 90 per 
maand. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
Te Groningen worden sollicitanten op

geroepen naar de betrekking van leeraar 
i n het teekenen aan de Burgeravondschool. 
Jaarwedde / 600. Adressen op zegel aan 
den Raad dier gemeente. 

Gevraagd een ervaren bouwkundig op
zichter of architect, op een jaarwedde van 
minstens f 1000. Adres het College van 
Regenten over de Godshuizen en de alge
meene armen, te 's Bosch, vóór 25 Mei. 
(Zie advertentie in no. 19.) 

Aan de Academie van Beeldende Kunsten 
en Technische Wetenschappen, te Rotter
dam, zal worden aangesteld een hoofd
leeraar in de bouwkunde. Tractement 
ƒ 3000. Adres vóór 15 Mei aan de Com
missie van onderwijs, in het gebouw der 
Academie. (Zie advertentie in no. 19.) 

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

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

ROTTERDAM zijn voornemens op Vrijdag 
den 20 Mei 1887, des namiddags ten 1 ure, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het BOUWEN van een WOON
HUIS aan de Oosterkade. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Sladi-Timmerhuis te Rotterdam, en zjjn tevens 
voor f\,— verkrijgbaar bij Wed. P. V A N 
WAESBERGE en ZOON, Boekdrukkers, Hout
tuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Dingsdag den 17 Mei 
1887, des voormiddag» ten 11 ure. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag 1 luni 1887, des namiddags 

ten 3 uren, zal ten Koffiehuize vanM. V A N 
D E N IIIGGELAAR te Osch, door H. R. 
HENDRIKS namens den WelEd. lieer ARN. 
S. V A N DEN B E R G H , worden aanbesteed: 

Het bouwen eener VUla met Ser
res, Veranda en Aanhoorighe-
den, op een terrein gelegen in 
de Molenstraat te Osch, met bij-
levering van alle materialen enz. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
in voornoemd Kombuis van af 1(1 Mei e.k., 
en zjjn alsdan te verkrijgen bjj den Boekhan
delaar J, A. ACKET aldaar, tegen ƒ1.50 
per exemplaar en compleet stel teekeningen 
3 stuks ad ƒ 1 . — 

Aanwjjzing zal geschieden op Dinsdag 31 
Mei, 's namiddags 2 ure op het terrein, 
bijeenkomst bij M. V A N DEN BIGGELAAR. 

DE LINT & C°. 
Oottseedijle 2 4 8 , Botterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMENT- \.\ U Z E R S T E E M E G E L S . 

Groote voorraden. 

Academie van Beeldende Kunsten en 
Technische Wetenschappen 

te R O T T E R D A M . 
Aan bovengenoemde inrichting zal worden aangesteld een HOOFDLEERAAR in 

de Bouwkunde. „.. ,. 
Het aan die betrekking verbonden traktement is bepaald op ƒ 3000.—. Zij, die hier

voor in aanmerking wenschen te komen, gelieven hunne aanvragen vórtr 16 Mei e. k. 
franco in te zenden aan de Commissie van Onderwjjs, in het gebouw der Academie, 
Coolvest Rotterdam, alwaar nadere inlichtingen verkrijgbaar zjjn. 

Het Bestuur der Academie. 
De ondergeteekenden hebben de eer te be

richten , dat zjj inet 1 Mei j . 1. te Rreda 
hebben geopend een 

Fabriek van Stoom-timmerwerk 
en verplaatsbare houten Gebouwen, 

onder de Firma DIJKERMAN & BUIJZERD, 
voorheen GEIIK. DIJKERMAN. 

De fabriek van houtwol, totdusver 
door eerstondergeteekende te Amsterdam ge
dreven, wordt niet denzelfden datum naar 
Rreda overgebracht. 

Zoowel voor de levering van timmerwerk 
in den ruinisten zin des woords, als van 
houtwol, bevelen zjj zich beleefdelijk aan. 

H . G . DI.IKERMAN. 
A. C. BUIJZERD. 

Publieke Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ECHT, zullen op Maandag den 16 
Mei 1887, 's namiddags ten 3 uur, publiek 
aanbesteden: 

Het Bouwen eener nieuwe School 
met Onderwijzerswoning enz. in 
de kom der gemeente. 

Bestek en teekeningen liggen van af den 
8 Mei e. k. ter inzage op de Secretarie der 
gemeente en bjj de architecten .1. KAVSER 
te Venloo en J E A N SPEETJEN8 te Roer
mond, dewelke nadere inlichtingen zullen 
verstrekken. 

De bestekken zijn verkrijgbaar gesteld aan 
f 1.00 en de teekeningen aan ƒ 1.80 per 
exemplaar. 

Aanwijzing in loco op den dag der beste
ding, 's middags juist 12 uur. 

ECHT, den 2'J April 1887. 
Burgemeestee en Wethouders, 

L . W E L T E R S , Burgemeester. 
A. I N G E N D A E L , Secretaris. 

BOUWKUNDIGE. 
Voor het uitoefenen van toezicht op het 

onderhoud van verschillende omvangrijke ge
stichten en voor het ontwerpen en uitvoeren 
van gebouwen en andere werken van eenvou-
digen aard 

W O R D T G E V R A A G D 
E E N E R V A R E N 

Bouwkundig Opzichter 
of Architect. 

Jaarwedde minstens /IOOO.—. 
Zij , die voor deze betrekking in aanmer

king wenschen te komen, gelieven zich vóór 
25 Mei a. s. schriftelijk te wenden tot en 
stukken en bescheiden toe tc zenden aan het 
College van Regenten over de Godshuizen 
en de algemeene armen te 's-Hertogenbosch, 
Gasthuisstraat Wjjk C. N°. 3S. 

Aanbesteding. 
De architecten C. MU1JSKEN te Amster

dam en A. P. V A N D A M A.WZN . te 's-IIage 
zijn voornemens 0111 namens het BESTUUR 
van de Naamlooze Vennootschap «BOUWMAAT
SCHAPPIJ PI.AN C" te Rotterdam aan te besteden: 

Den OPBOUW van het terrein, 
genaamd Plan C te Rotterdam, 
op de daartoe gereed gemaakte 
fundeeringen. 

Het bestek met 20 teekeningen is van i 
Mei af tegen betaling van f BI.— verkrijg
baar bjj de Heeren X U G H & V A N DITMAR, 
Wijnhaven N°. 113. 

De inschrjjvingsbiljetten moeten worden 
ingeleverd op 23 Mei tusschen 10 en 12 
uur aan het Hotel COOKAX8, boven achter
zaal, te Rotterdam, terwijl op dienzelfden dag 
ten 12 ure de biljetten zullen worden geopend. 

Inlichtingen worden gegeven den 1 Sd'° Mei 
van 's morgens 10—3 uur op het terrein, 

BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

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

en andere 

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

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 
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POLYCHROOM-CEMENT uitsluitend verkrijgbaar bij 

Theod. Ferd. B i e r h o r s t , eerste Nederl. M o z a ï e k f a b r i k a n t , Haarlem. 
ö . H O L 8 B O E H . - A r n h e m . 

Leveranc ie r van Z . M . den Koning . 
, 1 Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 

Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 
m e t Z i l v e r 18(58, 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. 
EQUERRES, M E T K E T T I X Ü E X . B R I E F - c n 1 ' A K K E T I f A L A X S E X , enz. enz. 

BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L™. L 
M A R K . 

Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 
FABRIEK 1 R A O E 

T E 

AMSTERDAM r V I L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. Beltweg N". 3. 

NATUURL. ASPHALT 
VAN 

G e c o n i p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - . M a s t i c k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t \ l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z j j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindeli jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vocht ige muren . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men ziet 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, oi bij den Hei 
H- G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F . «2 , te Arnhem. 

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

Bekroond: 
D i i s s e l i l o i - p 1880 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOH ANN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
F r ank fo r t a /M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

M a r m e r m o z a ï e k en Terrazzo-vloeren, G l a s m o z a ï e k , 
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 l s a o . 

Eenig vertegenwoordiger voor Neder/and 
F E E D . E N G E R S , Amsterdam, 

Heereiigrartit'. hij dc Oude SpiegrelstraHt n . 335. 

KYANISEERFABRIEK. 
Het kyan iseeren 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 Port land-cement m e r k „ W a l l s e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Belgische kluit- en hydraulische kalk. 

Billjjke prjjzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petifjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag, franco toegezondea. 
Ge l ieve op voornaam en adres te let ten. 

Nagëperste 

Gevel- , Sier- en Prof i elsteenen 
FR, VAN DE LOO Sr^Bemmelbij Nijmegen. 

Gouden Medaille Antwerpen 1885. 
Eere Diploma Groningen 1886. 

V e e l v e r m i n d e r d e prijzen. 

De Nederlandsche 

CEMEMSTEENFADDIEK, 
te V R I J E N B A N bij Delft, 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van RIOLEN, 
BUIZEN, WATEE- en BEERPUTTEN, 
GEVELWERK en alle tot het bouwvak 
beboerende artikelen. 

I L & J . SU Y V E R , 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS EX M R k T l l l i E i l 
cp de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

KLüos & VAN i i i i i i i l i 
R O T T E R ! ? A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
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, 

F a u e o i i v a l - , p o r p l i i e r - e n b a s a l t k e i e n . 
PnOTOLITIlOGRAPKIE, PII0T(IZ1.\C0GBAPBIE 

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. 

ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor Pliol»lith«gr«phle, 
tyjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ph*uzlnc«-
trapiiiv voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne .sirrrai)iir-iiirii 'hiiiiK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/ra/.co aanvrage gratia toegezonden. 

G-. J . T I 

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 met Gouden, Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m TAJ". S 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen woi-.Ln Kosteloos 

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

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N" . 20. Z A T E R D A G 14 MEI 1887. 

met* 

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

Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENDT ÏGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekbladen advertenlieri: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia T A N SPRINGER, 

C. lï. POSTHUMUS MEYJES en A . W. WEI SS M A N . 
Stukken, deze Redactie betrellende, te adresseeren aan den Heer 

C. B . POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den lieer 

F. J. BKEMMER HZN., Prinsengracht 680, te Amsterdam. 

AWW, 
A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of wel zesgulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en NederlandsL'h-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 bewijsnoinmer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AK/.ONDERI.IJKK 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-correspondenl JOH. G. STEMI.EK C'/.N., Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Als buitenlid is toegetreden de heer J. Bruin Wz. 
te Wormerveer. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremnier Hzn. 

(A. et A.) BERICHT. 
Naar aanleiding van het ongeteekend stuk, getiteld: 

„de oplossing der Amsterdamsche Beursquaestie", ver
klaren wij, dat de beschouwingen, daarin gehouden, 
geheel voor rekening blijven van den inzender. Door 
een vergissing werd het onder de initialen A . et A . 
opgenomen. Wij behouden ons voor om , wanneer dc 
tentoonstelling der plans in het Museum Van der Hoop 
zal plaatsvinden, ons oordeel over dc Beursquaestie uit 
te spreken. Totdusverre hebben wij nog geen reden 
om op onze, in 1885 geuite meening terug te komen. 

Redactie. 

(A.etA.) DE NIEUWE BEURS TE 
A M S T E R D A M . 

De groote verhuizingskoorts van den laatsten tijd, 
die zoo menig buitenman naar de stad dreef, en den 
oorsprong in een zucht naar weelde, — grozsinn — 
vindt, heeft ook Amsterdam aangetast. 

De steeds toenemende bevolking der hoofdstad ge
voelde zich weldra bekneld in haar oude muren. De 
woningnood werd steeds grooter en alras verrezen 
geheele wijken als een nieuwe gordel om de stad. 
De eigenaardige ligging der hoofdstad gedoogde slechts 
een gedeeltelijke uitbreiding. Het water, Amsterdam's 
grootste vriend en bondgenoot, de bron van zijn be
staan , de oorzaak van zijn schilderachtigen tooi \ eischtc 
dezelfde eerbiediging, welke het gedurende zulk een 
lang en schoon verleden was ten deel gevallen. 

Het IJ scheen thans de grenspaal, waarop het „tot 
hiertoe en niet verder" gegrift stond. Geenszins! De 
uitbreidingswoede drong ook tot hiertoe door; de 
klimmende behoeften eischten steeds meer grond — 
en ter onzaliger ure werd het noodlottig vonnis over 
een der meest typische uitzichten der oude Amstelstad 
geveld. 

Wat bekommerde zich toch de practische tijdgeest 
hierom? Hij eischte slechts bevrediging voor zijne be
hoeften ; zoo ontstonden successievelijk dc Handelskade 
en de Stationseilanden, en werd met den bouw van het 
Centraalstation de gemeenschap met een schoon verleden 
als door een reusachtige steenen barrière afgesloten. 

Men behoeft hier niet te onderzoeken welke de ge
wichtige oorzaken geweest zijn , die dezen noodlottigen 
stap van hoogerhand konden wettigen. Gedane zaken 
nemen geen keer. Men bepalc zich enkel tot het feit 
en de gevolgen ervan. Het Centraalstation, zoo be
droevend van conceptie, zoo verdienstelijk van uitvoe
ring , is dus bestemd om de ingang van de stad te zijn. 
Het is bekend hoe thans, zelfs bij de meest bevoegde 
autoriteiten op technisch gebied, verschil van meening 
bestaat omtrent de voltooiing. Wat aan het water als 
met geweld ontrukt werd , schijnt het als een wrekende 
Nemesis thans weer terug te eischen en de toestand, 
waarin het gebouw zich bevindt, maakt eene exploi
tatie voor de naaste toekomst onmogelijk. 

Intusschen, men t\\ ijfele er niet aan, of ook hier 
zal raad geschaft worden; moge de oplossing in korter 
of langer tijd plaatsvinden en met minder of meerder 
kosten gepaard gaan — zeker is het, dat het Centraal
station eens aan zijn bestemming zal overgegeven worden. 

Wanneer dit tijdstip is aangebroken en het Centraal
station de centraal-ingang is, waardoor zoowel provin
ciaal als vreemdeling de stad binnenkomt, dan spreekt 
het van zelf, dat hier een nieuwe toestand ontstaat, 
die, zal hij een gezonde zijn, voldoening van drin
gende behoeften gebiedend vordert. 

Wanneer een verkeer , dat thans over verschillende 
wegen verdeeld is , zich op één punt concentreert en 
als débouché slechts een hoofdweg bezit, dan mag 
men veilig aannemen, dat de circulatie aanmerkelijk zal 
toenemen. Deze vermeerdering van verkeer eischt 
ruime wegen, waarlangs een behoorlijken afvoer van 
menschen kan plaats vinden. 

Beziet men den plattegrond van Amsterdam, dan valt 
het in 't oog, dat de hoofdweg, die tot het nieuwe 
station leidt en de hoofdader van verkeer tot de stad 
zijn zal, het Damrak heet. 

Het Damrak zal de hoofdader van verkeer zijn, 
waarlangs de personen, die zich aan het tegenwoo" 
dige Hollandsche Station over Singel, Nieuwendi" 
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en Prins-Hendrikkade verdeden — zullen passecren, 
om zich zoowel stad in- als uitwaarts te begeven. 

Zijn dus, uit een practisch oogpunt, de eischen zeer 
groot, uit een esthetisch zijn ze niets minder. 

Wanneer wij Nederlanders, die ons zoo dikwijls naar 
het buitenland begeven, eens goed rondzien wat in de 
laatste jaren in de voornaamste steden van Europa 
tot verfraaiing gedaan is, en we vergelijken dit met 
hetgeen in onze hoofdstad op dit gebied is verricht, 
dan hebben we reden om dubbel beschaamd tc zijn. 

Wanneer eene stad, die eens „als keyserin de kroon 
droegh van Europe", die met fierheid op haren schoo-
nen boezem, op hare trotsche Heeren- en Keizersgrach
ten kan bogen, zich uitbreidt zooals zij door hare 
nieuwe wijken gedaan heeft, staat dit gelijk met eene 
adellijke jonkvrouw, wier welgevormde heupen door 
het sjovel kleed eener deerne omhuld worden. Dit 
is een zeer treurig verschijnsel! Zoo ooit, dan had hier 
„noblesse oblige" het devies moeten zijn 

Waar zoo menige buitenlandsche stad van minderen 
rang , die niet over zulke machtige hulpbronnen beschikt 
en geen zoo schoon verleden bezit als Amsterdam, 
zich door haar jongste uitbreidingen eene Kuropeesche 
bekendheid verworven heeft, die haar het bezoek van 
vreemdelingen verzekert cn nieuwe bronnen van wel
vaart opent, daar is men hier verplicht te wijzen op 
nieuwe wijken, die zelfs eene provinciestad tot oneer zou
den verstrekken. 

En thans staat men weer voor een gewichtig vraag
stuk — een levensquaestie. 

Het geldt hier de hoofdingang van onze stad. 
Binnen weinige weken wellicht, zal de teerling ge

worpen zijn , die haar lot beslist. 
Ter Secretarie is nedergelegd de voordracht van Bur

gemeester en Wethouders over de bijgevoegde plans. 
Een onderzoek hiervan, in hoeverre ze aan de gestelde 
eischen, minder als plattegrond, dan wel als situatie 
van het gebouw voldoen , is thans de bedoeling. 

In de memorie van toelichting wordt gezegd: 
„De verkeerswegen langs de nieuwe Beurs verkrijgen 

een breedte van 30 M. aan de westzijde en van 11 
tot 20 M. aan de oostzijde", terwijl in een noot wordt 
toegevoegd: „Bij de eind-risalieten , die elk 12 M. lang 
zijn, is die breedte 25 M . " 

Onzes inziens geeft dit laatste cijfer de normale breedte 
van den verkeersweg aan. 

Juist aan de uiteinden van het gebouw, waar de over
gang tot breedere wegen plaatsvindt, is het verschil 
het meest merkbaar. Ten overvloede bevindt zich 
in het midden van den langen gevel een afzonderlijke 
entree voor den goederen-handel, zoodat dit midden
gedeelte weer vooruitspringt en ongeveer in dezelfde 
lijn van de eind-risalieten gelegen is. 

De breedte van 30 M. , in de memorie aangegeven, 
is dus een fictie; 25 M. zal de verkeersweg zijn en 
niet meer. 

Overigens wordt in de memorie gezegd: 
„Van verbouwing der bestaande Beurs kan in ernst 

geen sprake zijn. Het openbaar verkeer stelt eischen, 
die door het wegnemen van de uitspringende deelen 
aan de beide lange zijden van het gebouw niet te be
vredigen zijn. Een doorgang ten westen van de be
staande Beurs, op het smalste punt 14 M. breed—en 
meer is aldaar niet te verkrijgen -— is ten eenenmale 
onvoldoende." Hier wordt dus de kleinste afmeting als 
basis aangenomen. 

De straat ten oosten der nieuwe Beurs komt als ver
keersweg hier niet in aanmerking; alleen de eigenaars ! 
van de daar aanwezige perceelen hebben het aange-
name vooruitzicht, dat, bij eventucelen opbouw, hunne ' 
woningen voor dood verklaard worden. Slechts uit een 1 

! esthetisch oogpunt heeft zij belang; we komen daarom 
I straks hierop terug. 

Indien nu de overgangs-periode, waarin men zich 
thans bevindt, voor een definitieven toestand zal hebben 
plaatsgemaakt en het Damrak de entree der stad ge
worden is, zal de breedte van 25 M. als hoofdver
keersweg absoluut onvoldoende zijn. 

De ondervinding toch heeft geleerd, dat in de 40 
jaren, die sedert den bouw der bestaande Beurs ver-
loopcn zijn, de verkeersweg ten westen — bij den aanleg 
zeker voor de toenmalige behoefte voldoende geacht — 
thans veel te smal blijkt. Neemt men aan, dat die 
verkeersweg om aan de tegenwoordige eischen te beant
woorden, in plaats van 14 M . , de breedte van 25 M . 
zal moeten bedragen, dan is het nog al duidelijk, dat 
die straat van 25 M. breedte, door Burgemeester en 
Wethouders ter zijde van de nieuwe Beurs als hoofd
weg ontworpen, voor de toekomst geheel onvoldoende 
zal zijn, in aanmerking genomen het grootere verkeer, 
veroorzaakt: 

10. door de exploitatie van het Centraalstation; 
20. door den aanleg van plantsoen voor de nieuwe 

Beurs, waarvan een toenemend bezoek der wandelaars 
het gevolg zal wezen; 

30. door de toenemende ontwikkeling der stad en 
40. door de plaatsing van een beursingang in den 

zijgevel van het gebouw. 
De plaatsing der Beurs op het aangewezen terrein en 

volgens het plan van Burgemeester en Wethouders, zal 
dus in de naaste toekomst denzelfden toestand in het 
leven roepen, die thans bij de oude Beurs bestaat en 
die, ten koste van groote geldelijke offers, dringend 
verbetering eischt. 

De vergelijking van het toekomstig Damrak met de 
Sarphatistraat, in de memorie van toelichting aange
haald, is niet juist. De Sarphatistraat, geheel uit het 
centrum gelegen en slechts als gedeeltelijk débouché 
van het Rijnspoorstation te beschouwen, heeft op verre 
na niet dezelfde eischen, die men aan het Damrak kan 
stellen. De breedte der Sarphatistraat zou thans vol
doen, maar niet in de toekomst. 

Is dus de plaatsing der Beurs op het Damrak uit 
een practisch oogpunt te verwerpen, van esthetische 
zijde zijn de bezwaren niet minder groot. 

Na alle discussiën, die in den Gemeenteraad over den 
bcursbouw hebben plaatsgehad en waarvan de inter
nationale prijsvraag een gevolg geweest is, kan men 
aannemen, dat de nieuwe Beurs niet alleen in alle op
zichten aan de eischen van den handel zal moeten vol
doen, maar tevens een sieraad van de stad zal moe
ten zijn. Bij een gebouw van zulk een omvang zal het 
uiterlijk een monumentaal cachet moeten hebben en 
zijn de eischen , waaraan een monument behoort te vol
doen , hier van kracht. 

Die eischen zijn vele en groot. 
Het monument, als hoogste kunstuiting, vordert in 

de eerste plaats, dat zijn plaatsing in verband met de 
omgeving eene rationeele zij; dat zijne conceptie om 
zoo te zeggen het schilderij is, waarvan de omgeving 
de omlijsting vormt. Zal de indruk gunstig zijn, dan 
is, vóór alles, ruimte noodig. Het monument, van 
grootere afmetingen en van rijker conceptie dan het 
woonhuis, boeit het oog in bijzondere mate; het is 
juist de tusschenruimte, die het contrast met de om
geving uitmaakt cn dc rust voor het oog herstelt. Ont
breekt deze, dan verkrijgt men den indruk als van 
een schilderij, door een te kleine lijst omvat. 

Plaatst men zich nu in het toekomstig plantsoen 
vóór de nieuwe Beurs, met den rug naar den Dam 
gekeerd, dan aanschouwt men een vrijstaand gebouw, 
een monument, links door een straat van 25 M . , rechts 
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door een straat van 17 M. begrensd. De voorstelling 
is een scheeve. Dit gebrek wordt nog door de lijnen 
van het plantsoen , die natuurlijk denzelfden afstand van 
de omringende gebouwen zullen bewaren, verergerd en 
het monument zal dus een twijfelachtigen en onbe-
vredigenden indruk maken , daar de rust verstoord is. 

In het ontwerp is verder de hoofdgevel aan de 
Damzijde geplaatst. Vooreerst is deze conceptie on
esthetisch. Een gebouw, waarvan de hoofdgevel in ] 
zoo ongunstige verhouding tot den zijgevel staat als 
hier, zal den indruk maken van cen reuzenlichaam met 
een kinderhoofd. Ten overvloede staat dit hoofd nog 
scheef op den romp, daar de voorgevel niet symmetrisch is. 

Deze symmetrie, een der eerste wetten voor een 
monument en waarnaar ook hier in de zijgevels ge
streefd is, ze wordt in den hoofdgevel — het kapitale 
punt, la piece de resistance — gemist. Dit is eene 
inconsequentie en een zwaar vergrijp tegen de wetten 
der schoonheidsleer, waarvan de ongunstige indruk het 
onvermijdelijk gevolg zal zijn. 

De grootste grief, die men tegen het ontwerp kan 
aanvoeren, is niet deze. Het min of meer artistiek aan
zien toch van een gebouw wordt door het groote publiek 
niet opgemerkt. Hoe treurig ook, de verklaring moet 
van het hart, dat de onverschilligheid hiertelande voor 
kunstzaken, bij geen enkel beschaafd volk gevonden 
wordt. De bouwwerken van den laatsten tijd bewijzen 
dit. Juist door hem , dien men in 't buitenland den naam 
van „der reiche Hollander" geeft, wordt het minst aan 
de kunst besteed. Het gevolg ervan is een minder 
ontwikkelde kunstsmaak bij het publiek, waardoor het 
minder artistiek aanzien van de nieuwe Beurs voor het 
grootste gedeelte van ondergeschikt belang wordt. 

Een veel ernstiger bezwaar is, dat door den bouw 
der Beurs , volgens de plans van Burgemeester en Wet
houders, de ingang der stad voor goed bedorven zal 
worden. 

Het gaat toch niet aan, aan den ingang der stad 
dezen „sta-in-den-weg", zooals een der leden van den 
Gemeenteraad het met recht noemde, te plaatsen. 
Het is thans nog mogelijk om met betrekkelijk ge
ringe kosten een fraaien ingang tot de stad te schep
pen door het Damrak in een boulevard te veranderen. 
Alleen op deze wijze kan nog een schoone entree 
en verbindingsweg tot het Koninklijk Paleis verkre
gen worden. 

Men late de gelegenheid om te verhelpen wat nog 
mogelijk is, niet voorbijgaan. 

De Beurs in het midden van het Damrak! 't Is de 
kroon op het ontsieringswerk van de buitenwijken; 
't is de nekslag voor alle toekomstige verfraaiing; 't is 
de toestand van iemand, dien de keel ten halve dicht-
gesnoerd wordt en die een verstikking nabij is. 

Het plan W. P. W zoo ten onrechte door 
Burgemeester en Wethouders genegeerd, is de eenige 
goede oplossing van de Beursquaestie. Zelfs de leek 
kan het schoone van dit ontwerp, dat door onze voor
naamste bouwkundigen en leden van de Jury in de 
Beursprijsvraag is toegejuicht, bij den eersten blik inzien. 
Het eenige bezwaar, dat ertegen kan worden aan
gevoerd, is de meerdere uitgave, door onteigening van 
eenige perceelen in de Warmoesstraat veroorzaakt. Die 
onteigeningskosten, volgens de statistiek der sedert 1879 
in publieke veiling aangeslagen perceelen berekend, 
bedragen nog geen drie ton gouds. Men stelle deze 
som, door verhooging in waarde van de bewuste per
ceelen, echter op een half millioen. Zal dan de ver
betering , die hierdoor ontstaat, deze extra-uitgave niet 
waard zijn? 

Deze aanleg, met den Rokin-boulevard verlengd , 
zal voor Amsterdam zijn wat de Linden voor Ber

lijn , de Ring voor Weenen, de Boulevard des Italiens 
voor Parijs is; hij zal met de Heeren- en Keizers
grachten een trits van verkeerswegen in het centrum 
der stad vormen, waarop Amsterdam ongetwijfeld trotsch 
kan zijn. 

Er wordt hierterstede met recht geklaagd over het 
weinig vreemdelingenverkeer. Maar is het dan te ver
wonderen, dat de vreemdeling ons land voorbijgaat? 
Men zegge niet: Amsterdam ligt niet aan de route. 
Waar iets interessants te zien is , maakt de tourist 
gaarne dit luttel omwegje. 

De oorzaak ligt niet daarin. Waar andere steden van 
gelijken en minderen rang ruime voorsteden , schoone 
pleinen, fraaie boulevards en straten, grootsche mo
numenten , waterwerken en fonteinen als anderszins te 
zitn geven — daar kunnen wij als nieuwe uitbreiding 
slechts op onooglijke buitenwijken, kazerneachtige stra
ten , misvormde plekjes grond wijzen. 

Men scherme toch niet met het versleten argument: 
„Amsterdam moet zijn eigenaardig cachet behouden". 
Natuurlijk moet het dit. Het zou barbaarschheid 
zijn de Heeren- en Keizersgrachten te willen dempen, 
maar dit neemt niet weg, dat, waar de gelegenheid 
bestaat om de stad te verfraaien op een wijze, die tot 
haren toenemenden bloei kan bijdragen — deze ge
legenheid met beide handen moet aangegrepen worden, 
al is het ten koste van eenige geldelijke offers. 

Er moet thans gedaan worden wat nog mogelijk is 
om verbetering in den kwijnenden toestand te brengen. 
De chauvinisten, die bij het woord boulevard dade
lijk Haussman in den mond hebben en ons „na-
aperij van Parijs" naar het hoofd slingeren, ze moesten 
begrijpen, dat eene stad als Amsterdam niet steeds on
gestraft op haren ouden roem kan teren , niet achter
wege mag blijven — op straffe van uit het oog 
verloren te worden. Men is verplicht met den tijd mede 
te gaan, en wat in overig Europa tot verbetering is 
noodig geacht, moet ook hier gedaan worden. 

Amsterdam is dit zoowel aan zijn verleden als aan 
zijn toekomst schuldig. 

Eerst dan zal het woord van Vondel weer waarheid 
worden als hij zegt: 

Aan d'Amstel en aan 't Y daar doet zich heerlijck ope 
Zij die als keyserin, de kroon draeght van Europe. 

De beursquaestie is vermoeiend; hare oplossing, 
hoe ook, is voor B. en W. het afschudden van een 
zwaar juk. Het is te verwachten, dat hare beslis
sing nabij is. Men overwege dus , alvorens een besluit 
te nemen. Er worde vooraf door B. en W. een on
derzoek naar het plan W. P. W. ingesteld. 

Ieder Amsterdammer, die gevoel voor het schoone 
heeft en dien de toekomst zijner stad ter harte gaat, 
zal er hun dankbaar voor zijn. E. 

I N G E Z O N D E N . 
Aan de Redactie van het Weekblad De Opmerker 

te Arnhem. 
Mijnheer de Redacteur, 

In het verslag over de tentoonstelling der „Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst", vervat in 
N". 19 van 7 Mei 1.1., wordt twijfel geopperd over 
de juistheid van opvatting der door mij geprojecteerde 
restauratie van de Latijnsche school te Nijmegen en wel 
met betrekking tot de beelden op de kroonlijst en de 
wijze waarop de zijgevel is ontworpen. 

Gaarne geef ik aan uwen verslaggever toe, dat, 
zonder het bezit van bepaalde gegevens, bij beide 
oplossingen verschil van meening mogelijk en twijfel 
omtrent de juistheid der voorgestelde restauratie waar
schijnlijk moet zijn. Gelukkig behoeven wij echter in 
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beide gevallen naar de waarheid niet lang te zoeken. 
Dat de beelden op de kroonlijst er inderdaad ge

weest zijn , bewijst ons de bij Arckstée (geschiedenis 
van de oude stad der Batavieren) in gravure afgebeelde 
gevel, zooals die omstreeks het eerste vierdedeel der 
vorige eeuw nog aanwezig was. Op de kornissingen 
der kroonlijst zijn daar de rompen der voormalige 
beelden duidelijk aangegeven, gelijktijdig met de ge-
schondene rompen der apostelbeelden ter hoogte van 
de i s t c verdieping, die zich thans nog in dienzclfden 
toestand bevinden. Daarenboven teekenen dc geschied
schrijvers omtrent het gebouw op, dat het was versierd 
met de beelden der apostelen , kerkleeraars en engelen. 

Behalve ter wederzijde van de hoofddeur bestaat aan 
het gebouw geen denkbare gelegenheid om de „enge
len" te plaatsen dan op de kroonlijst, waarvan de 
kornissingen dan ook ander:', geen zin zouden hebben. 
Uitsluitend als baldakijns boven de hoofden der apos
telbeelden kunnen zij niet gedacht zijn geweest, al 
verrichten zij ook thans min of meer die functie. Dat 
de consoles, die zich twee aan twee naast den hoofd
ingang bevinden, als dragers voor de beelden der kerk
leeraars hebben gediend, vindt een groote waarschijn
lijkheid in een der vele posten, die in de oude stads-
rekenboeken een vrij getrouw beeld geven van de ge
heele stichting van het gebouw, en waarbij de som 
genoemd wordt, betaald aan het maken van „vier doc
toren". 

Dit getal strookt met dat der draagpunten, terwijl 
deze beelden, aanmerkelijk kleiner zijnde dan alie 
overigen, afzonderlijk worden genoemd. Daar aan de 
uitdrukking „engelen", door latere geschiedschrijvers 
gebezigd , echter niet te veel waarde moet worden ge
hecht , heb ik de vrijheid gevonden voor de beelden 
op de kroonlijst afwisselend engelfiguren en kerkvaders 
te ontwerpen. Niet onwaarschijnlijk komt het mij voor, 
dat de beelden, die als engelen worden beschreven, 
de voorstellingen van de hoofddeugden zijn geweest. 

Ten overvloede is het misschien niet onnuttig te 
wijzen op de becldenrij. die de kroonlijst versierde van 
het, ongeveer uit den stichtingstijd der Latijnsche school 
stammende, huis van Maarten van Rossum te Arnhem. 

Aan meer soortgelijke voorbeelden uit het tijdperk-
der vroeg-Renaissance ontbreekt het trouwens niet. 

Wat nu de wijze betreft waarop de herstelling van 
den zijgevel is ontworpen , zoo zijn ook hier verschei
dene bewijzen der juistheid voorhanden. 

Zonder twijfel moet een oplossing, zoo uitsluitend 
in den geest der Fransche vroeg-Renaissance doorge
voerd , bij een eersten oogopslag reeds de aandacht 
trekken van ieder, die met de gebouwen uit het begin 
der i6 d t eeuw een weinig is vertrouwd. Het feit is er 
echter des te merkwaardiger om. Vooreerst kan schrij
ver dezes als ooggetuige opkomen voor het feit, dat, 
voor omstreeks een achttal jaren, nog het gedeelte 
van een der et jour bewerkte voluten op hare oor
spronkelijke plaats aanwezig was. 

Dit fragment is destijds uit voorzorg verwijderd, 
maar bewaard gebleven. Ofschoon het zeer veel gele
den heeft (er is uitsluitend mergelsteen gebezigd voor 
alle sierwerken aan het gebouw), is de vorm nog vol
doende herkenbaar om hierdoor tot een gestrekte 
S-vormige voluut te besluiten. Een eenvoudige ge
strekte S-vorm echter ware een te magere vulling ge
weest voor de in verhouding vrij groote trappen , die 
den topgevel vormen. Ook zou bij die eenvoudige 
vorm moeilijk een gedeelte van een voluut kunnen 
bewaard zijn gebleven, waarom de vorm gekozen is , 
zooals die op mijn ontwerp is aangeduid en waarvan de 
Fransche vroeg-Renaissance voorbeelden aanwijst. 

Als een vrij positief bewijs voor het geajourcerde 

\ der vullings-ornementen kan gelden , dat de staande 
pilastertjes, die de kanten der trappen bekleeden , ook 
op de dikte-zijden geheel met relief-beeldhouwwerk zijn 
bewerkt, en daarenboven nog de doken toonen ter 
plaatse waar de vullingen waren bevestigd. Niemand 
toch zal, dunkt mij, willen beweren, dat de vullingen 
later aangebracht zijn geworden in een bouwperiode, 
die geheel buiten die van het stichtingstijdperk der 
school viel. 

Alleen deze aanname toch zou de oorspronkelijke 
vorm van den topgevel tot de hoofdlijnen van den 
trapjesgevel terug kunnen voeren. Op de reeds ge
noemde afbeelding bij Arckstée, is dit onderdeel eenigs
zins verwaarloosd, maar het karakter eener vulling, 
zooals door mij voor eene eventueele restauratie is 
aanbevolen, geenszins met de aanduiding dier gravure 
in strijd. 

Ten slotte nog een opmerking. Omtrent het lot eener 
toekomstige restauratie van de Latijnsche school is niets 
beslist. De plans zijn niet het gevolg eener opdracht 
van de plaatselijke autoriteiten , maar alleen ten behoeve 
eener geschiedenis van de Renaissance te Nijmegen 
opgemaakt, welke, naar ik hoop, in het volgende jaar 
de gelegenheid zal hebben het licht te zien, en waarin 
op het hierboven gezegde uitvoeriger zal worden te
ruggekomen. 

Met de meeste hoogachting , 
J . J . VVEVE, 

Ingenieur-architect. 
Nijmegen, 8 Mei 1887. 

Het doet mij genoegen, dat voor een restauratie, als 
door den heer Weve is voorgesteld, voldoende aan
wijzingen voorhanden zijn. De bemerkingen werden 
door mij niet gemaakt uit louter bedilzucht; het on
gewone der oplossing slechts trok mijne aandacht. Ik 
wensch allen gebouwen zulke consciëntieuze herstellers 
als de heer Weve toe. De verslaggever. 

BEURSPRAAT. 
De Amsterdamsche beursquaestie is weer op het ta

pijt gekomen. De voordracht betreffende den beurs-
bouw is dezer dagen door het Dagelijksch Bestuur der 
hoofdstad ingediend. 

Hoewel de plans, die de stadsregeering heeft, nog 
niet eens publiek gemaakt zijn, hebben toch enkelen 
zich reeds geroepen gevoeld daarover den staf te bre
ken. Ja zelfs een Vereeniging van beoefenaars der 
bouwkunst liet zich verleiden tot een protest, hoewel 
ook zij, naar het schijnt, al niet beter dan anderen 
op dc hoogte der ingediende plans was. Surtout pas 
trop dc sèlc, zou Talleyrand zeggen. 

Inmiddels heeft uw blad een, zij het dan ook klein 
tipje van den sluier, die over het nieuwe beursproject 
hangt, opgelicht. 

Enfin, mogen wij den Voorzitter van den Raad ge-
Iooven, dan zal eerstdaags ook aan het profanum vul
gus (altijd voorzooverre het een toegangskaart ten 
Raadhuize gehaald heeft) het beursontwerp in al zijn 
luister getoond worden. 

Het is wel vreemd, dat de Beursquaestie te Am
sterdam zoo langen tijd een open quaestie blijven 
moest. Dat de oude Beurs niet voldeed, begreep ieder
een, die haar op een heeten Augustusmiddag bezocht 
had. Tot den bouw van een nieuwe Beurs werd ech
ter nog zoo spoedig niet overgegaan, want dit zou in 
strijd geweest zijn met de bezadigdheid, waarvan wij 
Hollanders nu eenmaal het monopolie hebben. 

Als goede kooplieden bekeken de raadsleden eerst 
eens de financiëele zijde van de zaak. De Beurs moest 
zichzelf bedruipen, dat sprak als een boek, en wijlen de. 
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heer Heynsius sprak dan ook geheel in den geest der 
vergadering, toen hij voorstelde, bij wijze van proef 
een beursbelasting in te voeren, om eens te zien wat 
de beursbezoekers wel aan jaarlijksche rente voor het 
te besteden kapitaal zouden kunnen opbrengen. 

De beursbelasting kwam er, cn de kooplieden hebben 
haar, ofschoon mopperende, nu reeds een jaar vier, 
vijf betaald , zonder dat er een nieuwe Beurs gebouwd 
werd. De stedelijke schatkist voer er echter wel bij. 

De Raad beschouwde echter steeds den beursbouw 
als een eereschuld, die hij had af te doen, en om 
blijk te geven van den ernst, die hem bezielde, schreef 
hij . . . . een internationale prijsvraag uit voor een Beurs 
op het Damrak, dat hij inmiddels had laten dempen. 

Wat gaf die prijsvraag een beweging in Europa, ja 
in de geheele wereld! Alle bouwkunstenaars, die meer 
talent dan bestellingen hadden, togen aan den arbeid, 
en met potlood , trekpen en penseel werden meester
stukken gewrocht, wier wedergade men totdusverre 
tevergeefs gezocht had. Een tweehonderdtal van die 
scheppingen bereikten in goeden welstand de Amstelstad 
en de inmiddels benoemde (natuurlijk internationale) 
Jury toog aan het werk. 

Uit alle hoeken van Europa had men de grootste 
specialiteiten in de bouwkunst doen overkomen. Zij 
werden ontvangen, aan maaltijden genood, de stad 
rondgeleid en, de billijkheid gebiedt het te erkennen, 
zij besteedden ook eenigen tijd aan het beoordeclen 
der plans. Een cijferaar wist echter uit te rekenen , 
dat zij per teekening, voor hun oordeel, slechts 16 
seconden noodig hadden! 

Na behoorlijk „betoost" te zijn , trokken de speciali
teiten weder naar huis, en zij namen den besten indruk 
mede van de stcinrciche Hollander. 

Deze bleven echter, zooals men dit noemt, met de 
gebakken peren zitten. Pas waren de Juryleden ver
trokken of eenige Nederlandsche vakgenootcn meenden 
een al te treffende gelijkenis te ontdekken tusschen het 
eerstbekroonde project en het Raadhuis te La Roebelle. 
Adressen werden ingezonden, het bouwkundig Neder
land geraakte in beroering, men schreeuwde moord en 
brand. Daarvoor moest men nu een internationale 
prijsvraag uitschrijven om ten slotte niets dan kopie te 
krijgen! 

Doch ook deze storm bedaarde en geruimen tijd 
sluimerde de beursquaestie weer. Eindelijk achtte het 
stadsbestuur het echter noodig om tot het uitreiken 
der premiën over te gaan, doch, als echt practische 
Hollandsche corporatie, deed het eerst een onderzoek 
naar de bouwsommen instellen. Zeer bevredigend was 
het resultaat van dit onderzoek niet, zoodat men de 
beide eerstbekroonde ontwerpers deed overkomen om 
wijzigingen in hun project aan te geven, opdat in vre
desnaam de bouwsom maar eenigszins nabij het gestelde 
cijfer zou komen. Na eenig goochelen gelukte dit, 
en vonden Burgemeester en Wethouders vrijheid, den 
Raad tot het uitbetalen der premicn te adviseeren. 

En weer rustte de beursquaestie , ofschoon de beurs
belasting nog maar steeds betaald werd. Af en toe ging 
er een stem uit den Raad op om Burgemeester en 
Wethouders den beursbouw te herinneren, en eindelijk 
werden zij zoo in het nauw gebracht, dat ze beloofden, 
binnen drie maanden een nieuw beursontwerp te zullen 
indienen. 

Gezegd moet het worden, zij hebben woord gehou
den. Het oude terrein, dat door den Raad reeds twee
maal was aangewezen, werd in het nieuwe ontwerp 
als punt van uitgang genomen. In onteigening schij
nen Burgemeester en Wethouders blijkbaar weinig heil 
te zien, en ze schijnen de tallooze ontwerpers van 
beurssituaties, die hun met statistieken hebben aange

toond , dat ze voor een prijsje, waar ze maar willen, 
een fraai vierkant terrein kunnen verkrijgen, al heel 
weinig geloof te schenken. Ze kennen hun volkje en 
weten, dat zij, die thans het hardst tegen het plaatsen 
van de Beurs op het Damrak schreeuwen, de eersten 
zouden zijn om te klagen, als de stadskas een paar 
millioen voor aankoop van bouwterrein fourneeren moest. 

Wat veranderen toch de tijden, cn de menschen 
met hen. Herinnert gij u nog hoe voor een jaar of 
zes geleden, toen de Internationale, Koloniale en Uit
voerhandel-tentoonstelling nog als een blij verschiet 
voor ons lag, en velen reeds van onze hoofdstad 
durfden zeggen: Es ist cin klein Paris, undbildetseine 
Leute, de eischen van het verkeer plotseling opdoken 
en het albeslissend argument werden voor de demping 
van heel wat waters? „Amsterdam wereldstad" was 
toen de leus. En gedempt werd er, dat het een lust 
was; .advertentiezuilen, telephoonpalen, kiosken verre
zen, weidsche „gioszstadtische" ondernemingen werden 
op het getouw gezet 

De gedempte grachten zien er thans dood en verlaten 
uit, van verkeer is weinig te bespeuren, een groot 
gedeelte der annonces van de advertentiezuilen worden 
door den ondernemer zelf daarop geplakt — slechts 
de telephoonpalen en kiosken zijn op den duur nuttig 
gebleken; de meeste der weidsche ondernemingen zijn 
te gronde gegaan, enkelen slepen een kwijnend be
staan voort. 

Amsterdam heeft het moeten ondervinden, dat een 
stad geen wereldstad wordt op bevel, dat zij haar door 
historie en traditie verkregen karakter niet kan af
schudden 

Wel zijn de tijden veranderd. Waren het vroeger 
Burgemeester en Wethouders, die over eischen van het 
verkeer spraken , thans zwijgen zij erover, maar gaan 
er stemmen in de couranten op, die met dit argument 
zielen trachten te winnen. Zegt het Dagelijksch Be
stuur , dat het een verkeersweg van de breedte van de 
Sarphatistraat langs de nieuwe Beurs voldoende acht —• 
dan is het antwoord: geef ons een boulevard van 60 M. 

Werd voorheen aan het Dagelijksch Bestuur ver
weten, dat het wat al te rooiaal met de stadsmiddelen 
omsprong thans is het een grief, dat ze anderhalf in 
plaats van vijf millioen voor den beursbouw overheb
ben. Doch de wethouder van Financiën zal, wanneer 
hij een blik in de schatkist slaat, ongetwijfeld, als hij 
muzikaal is, neuriën: 

„Wie sal dat betalen, zoete lieve Gerritje" 

Wij gelooven, dat de handel het best nog een jaar 
of wat met de oude Beurs zou willen doen, mits men 
de beursbelasting maar afschafte. Handelaars zijn nu 
eenmaal handelaars en hun onkostenrekening zien zè 
liefst zoo klein mogelijk. 

Maar kan men het hun kwalijk nemen, dat ze waar 
voor hun geld eischen en dat ze, nu ze beursbelas
ting moeten betalen , ook een nieuwe Beurs verlangen. 
De opsomming der lokalen in de voordracht klinkt, 
voor wie thans de Beurs bezoekt, verlokkend genoeg. 
Of het gebouw door een Franschman een Duitscher 
of een Hollander gemaakt wordt, och, dat kan hun 
zoo weinig schelen! 

Enfin, weldra zullen de burgers en buitenlieden met 
eigen oogen kunnen aanschouwen, wat men op het 
Damrak plaatsen wil. En dan komt de Raad aan het 
woord — er zal heelwat gedelibereerd en geredeneerd 
worden en ten slotte? 

Er bestaat voorshands nog twijfel of de negentiende 
eeuw de Beurs nog zal zien. R. 
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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-GRAVENHAGE. Bij beschikking van den Minister van Staat, 

Minister van Binncnlandsche Zaken van 9 Mei 1S87 n°. 1333' , 
afdeeling Onderwijs is bepaald dat de commissie, belast met 
het afnemen der examens B volgens art. 60 , en C volgent art. 
61—65 der genoemde wet, voor het jaar 1887, zitting zal houden 
te Delft. In die commissie zijn benoemd: 

tot lid en voorzitter, Dr. A . C. Oudemans Jr., hoogleeraar, 
directeur der Polytechnische school; 

tot leden: Dr. G. J. Legebeke, Dr. C. A . Scheltema, Dr. C. 
M . Schols, J. A . Snijders C.Jzn., Dr. S. Hoogewerff, I'. van der 
Burg, E . Gugel, J. M. Telden, H. A . Ravenek, Mr. B. H . Pe
kelharing, hooglceraars aan de Polytechnische school; Dr. L. 
C. Levoir, A . Huet, J. A . van der KÏoes. A . leComte, leeraars 
aan de Polytechnische school; A . J. H . Beelo, hoofdingenieur, 
adviseur voor scheepsbouw te's-Gravenhage; L. C. P. W Vis
ser, hoofdingenieur der Marine, te Amsterdam: A . M . K. W. 
baron Van Ittersum, hooidingenieur van den Waterstaat, te 
's-Hertogenbosch; F. Ph. J. Mahieu, ingenieur voor het Stocm-
w;zen der spoorwegdiensten, te 's-Gravenhagc; A. C. Broekman, 
eerstaanwezend-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, te 's-Her
togenbosch; J. Leyds, eerstaanwezend ingenieur bij de Staats
spoorwegen te Amsterdam: J. Cardinaal, leeraar aan de Rijks-
hoogcre-burgerschool te Tilburg; F. J. Xieuwenhuis, architect 
te l'trecht. 

— De Minister van Waterstaat, Handelen Nijverheid brengt 
ter kennis van belanghebbenden, dat in de tweede helft der 
maand Juni e. k. een vergelijkend onderzoek zal plaatshebben 
van candidaten, dingende naar een getuigschrift van voldoend 
afgelegd examen voor opzichter van 's Rijks waterstaat, volgens 
het onder dagteckening van 3 December 1S86 vastgestelde 
programma, opgenomen in de Staatscourant van 4 , 9 en 15 
Januari j l . en verkrijgbaar bij Gebroeders van Geef te 's-Gra
venhage, tegen 5 cent het exemplaar. 

Tot deelneming worden alleen toegelaten zij . die op 1 Ja
nuari 1887 den 2 i j a r i g e n leeftijd reeds en den 3ojarigen leeftijd 
nog niet zijn ingetreden. 

Zij, die aan het vergelijkend onderzoek wenschen deel te 
nemen, moeten zich voor 1 Juni a. s. aanmelden aan het mi
nisterie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, met een op 
zegel geschreven verzoek, dat tevens moet bevatten nauwkeu
rige opgave van naam, voornaam, woonplaats en betrekking. 
Verdere bijzonderheden vermeldt de Staatscourant. 

— Het comité van uitvoering voor de nationale tentoonstel
ling van oude en nieuwe kunstnijverheid, in Mei—October 1888 
alhier te houden, heeft een rondschrijven verzonden, waarin 
erop gewezen wordt, dat de groote vooruitgang in andere landen 
op het gebied van kunstnijverheid velen in ons vaderland het 
wenschelijke heeft doen inzien, om den kunstzin in Nederland 
met alle gepaste middelen te steunen. 

Het Departement 's-Gravenhagc van de Nederlandsche Maat
schappij ter bevordering van Nijverheid stelt zich te dien einde 
voor, een tot heden nog niet op zulke wijze ingerichte tentoon
stelling van oude en nieuwe kunstnijverheid te houden, waar
door men zou kunnen vergelijken wat onze voorvaders in lang 
vervlogen eeuwen konden en wij in onzen tijd kunnen tot 
stand brengen. 

Hoewel het comité van uitvoering zijnerzijds bereid is de 
beste pogingen aan te wenden om dit groote werk tot stand 
te brengen, is het overtuigd van de dringende behoefte aan 
krachtigen steun van allen, wien de ontwikkeling en de bloei 
der vaderlandsche kunstnijverheid ter harte gaan. 

Daar nu de baten, die deze tentoonstelling kan opleveren, 
onzeker zijn, wenscht het comité een waarborgfonds bij elkaar 
te brengen, ten bedrage van minstens zeventig duizend gulden, 
in aandeelen ad / ' 50. In het rondschrijven worden zij , die 
dikwijls getoond hebben elk nuttig streven te willen bevorde
ren, dringend uitgenoodigd de zaak financieel te steunen. 

AMSTERDAM . De plans, vanwege de gemeente ontworpen 
voor eene nieuwe Beurs op het Damrak, zullen eerlang in een 
der lokalen van het voormalig Museum-Van-der-Hoop voor 
het publiek worden tentoongesteld. 

— De 5 5 " ' algemeene vergadering van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst zal op Woensdag 25 Mei , des 
avonds te 7 uren, in het maatschappelijk gebouw gehouden 
worden. Den daarop volgenden dag zal in hetzelfde lokaal, 
des voormiddags te elf uren , eene vergadering gehouden worden; 
volgens de agenda zal de heer Dr. P. j . H . Cuypers het woord 
voeren over ambachtsonderwijs, naar aanleiding van eenige 
in den laatsten tijd verschenen geschriften en de heer H . P. 
Berlage Nzn., over Blijde inkomsten en steden in feesttooi. 
N a afloop der vergadering zal een gemeenschappelijk bezoek 
aan het abattoir gebracht worden. 

U T R E C H T . De heer A . J . van Beek, architect, vroeger alhier, 
thans te Maarsen woonachtig, heeft aan den Gemeenteraad 
een adres ingezonden, waarin hij steun verzoekt voor het ver
krijgen van eene onteigeningswet tot aanleg van eene straat, 
met de daaraan te bouwen huizen met tuin, ter gezamenlijke 

breedte van pl. m.40 M . , loopende, ingevolge het plan, van de 
Marinplaats tot aan de Oudegracht bij de Hamburgerbrug. 

Wanneer hij de verzekering van dien steun mag ontvangen, 
zal hij zich onmiddellijk beijveren een consortium in het leven 
te roepen, dat zich ten doel stelt een volledig plan van de te 
bouwen straat met woningen op te maken. 

— Het is een treurig feit dat velen de voorkeur geven aan 
al , wat uit het buitenland komt, zelfs voor het geval dat het 
hiertelande even goed en dikwerf nog beter kan verkregen 
worden. De heer J. J. B. J. Bouvy te Dordrecht, die als eige
naar van de koninklijke Nederlandsche fabriek van gebogen 
glas eene eervolle plaats onder de industrieelen inneemt, heeft 
op dit gebied eene treurige ervaring opgedaan. Aan eene door 
hem verspreide circulaire ontleencn wij te dien opzichte de 
volgende zinsneden: 

»Wij hadden het vorig najaar te Amsterdam een treurige 
erkenning der nationale nijverheid: Een zeer moeilijke, met 
allerlei figuren uitgesneden gebogen spiegelruit, voor eene 
voorname firma gemaakt hebbende en deze door een onzer 
employés doende plaatsen, bleek het dat voor dat werk meer
dere gebogen geëtste ruiten moesten geleverd worden. Op de 
vraag, waarom de andere ook niet bij ons besteld waren, werd 
ten antwoord gegeven, dat deze uit Parijs moesten komen, 
maar de door ons geleverde, na 5 maanden teleurstellend wach
ten, niet door Parijs kon gemaakt worden en dus bij ons be
steld was. Eenige dagen later werd ons uit Brussel een glas-
gezonden om te buigen, met verzoek het daarna aan een adres 
te 's Hage te zenden; daar het ons uit de teekening en daarbij 
gezonden mal toescheen , dat die voor hetzelfde werk te Am
sterdam bestemd was, is die omweg en risico kunnen bespaard 
worden, doordien de aannemer na kennisname goedvond, 
dat de zending direct naar Amsterdam plaats vond; ook deze 
had men na beproeving niet in het buitenland kunnen maken. 
Intusschen waren toch twee kleinere gebogen ruiten uit het 
buitenland aangekomen, waarvan een gebroken was en de 
tweede niet paste. 

»Wij hebben toen de niet passende overgebogen en voor de 
gebrokene in enkele dagen eene andere geleverd, terwijl door 
de ordergeving naar het buitenland ongeveer 6 maanden zon
der behoorlijke uitvoering waren verloopen." 

Zou het niet wenschelijk zijn onze eigen industrie wat meer 
in bescherming te nemen? 

DEVENTER . In de op Maandag gehouden vergadering van 
den Gemeenteraad is het contract met den heer H . Gruner 
te Bazel zoodanig gewijzigd, dat hij voor het maken van een 
voorloopig plan van eene waterleiding bij de overhandiging 
daarvan ƒ 3 5 0 0 zal ontvangen, en ƒ 1500 drie maanden na het 
in exploitatie brengen der waterleiding, mits deze zoowel tech
nisch als wat de hoedanigheid en hoeveelheid van het water 
aangaat, naar het oordeel van contractanten voldoet. Voor het 
geval dat na de aflevering van het plan niet binnen de 5 jaren 
tot het maken eener waterleiding wordt overgegaan, is de 

/ 1500 niet verschuldigd. 
Het wekt bevreemding, dat het maken van dit ontwerp aart 

een buitenlander is opgedragen, te meer daar in Nederland 
ook op dit gebied tal van deskundigen gevonden worden. 

NUMANSDORP. De heeren D. K lu i f hoofd, alhier; M ' . I. K . 
van Weel , te Oud-Beierland; A. V i n k , te Klaaswaal; P. A. 
den Boer, te Barendrecht; A. K . van der Garden, te Gouda, 
en G. van de Gevel, te Rotterdam, hebben zich bereid verklaard 
als commissarissen op te treden voor de op te richten stoom
tramweg-maatschappij H o e k s c h e W a a r d , waarvan het ka
pitaal / 300,000 zal bedragen. 

Het doel der Maatschappij is de aanleg van stoomtramwegent 
door den Hoekschen Waard. De eerste lijn zal aanvangen ter 
Numansdorp, over Middelsluis, Oudesluis, Klaaswaal, Stout-
jesdijk (gemeenten Westmaas en Mijnsheerenland), met eenen 
zijtak van Crooswijk naar Oud-Beierland, Godschalxoord, 
Heienoord, over den Blaakschen dijk, den nieuw aan te leggen 
toegangsweg en de provinciale brug naar het station van den 
Staatsspoorweg te Barendrecht. 

HILVERSUM. De paardentram Hilversum—'s-Graveland is 
voltooid. Zondag geschiedt de proefrit, waaraan, behalve com* 
missarissen en autoriteiten, eenige genoodigden zullen deel
nemen. 

B E N O E M I N G E N . 
In plaats van den heer Nugteren — onlangs benoemd tot 

opzichter der Domeinen — is tot opzichter bij de Gemeente
werken te Dordrecht aangesteld de heer II. J. Brouwer, thans 
tijdelijk opzichter bij de rioleeringswerken. De jaarwedde be
draagt aanvankelijk / 8 0 0 . 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Het artikel over de beste verhouding tusschen op- en aan

trede van trappen zal in een volgend nommer worden opge
nomen. 

14 Mei 1887. 

Provinciale Waterstaat 
VAN 

FRIESLAND. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag, den 27"" Mei 1887, des namid

dags ten een ure, zal in het gebouw van 
liet Provinciaal Bestuur te Leeuwarden, over
eenkomstig S ji e n 4 : 5 5 der A. V . , bjj 
enkele inschrijvinq worden aanbesteed: 

De VERANDERING van de BRUG
GEN over de GALAMADAM
MEN, behooronde tot de ver
betering van het grootscheeps-
vaarwater van STROOBOS naar 
STAVOREN en LEMMER (5e 
gedeelte). 

Baming f12620. 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

gebouw, Gezegelde formulieren voor inschrjj-
vingsbiljetten zjjn tegen betaling van 25 cent 
cn bestekken met teekeningen tegen betaling 
van ƒ1 .50 op het bureau van den Prov. 
Hoofdingenieur verkrijgbaar. 

De noodige aanwjjzing wordt gedaan op 
Dinsdag 24 Mei a. s., 's voormiddags 
S uur. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men bjj den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te Leeuwarden. 

lAemcardm, 12 Mei 18S7. 
Tie Commissaris des Konings in de 

Provincie Friesland, 
VAN HARINXMA TIIOE SLOOTEN. 

D E O P M E R K E R . 

Minis t e r i e v a n F i n a n c i ë n . 
Aanbesteding, bij inschrijving, van 

600 kub. meters onderhoudsgrint voor 
wegen, te leveren uitgelost op den 
•wal aan de haven van de Noordschans 
en aan de Roode vaart binnen het Sas, 
te Klundert. 

De inschrjjvingsbiljetten moeten uiterljjk 
den 27 Mei 1887 des namiddagsten vjjfure 
ten kantore van den tjjd. Rentmeester der 
Domeinen te Klundert ingeleverd zjjn en wor
den aldaar den volgenden dag, 's namiddags 
te twee ure geopend. 

Het bestek en de voorwaarden van aan
besteding liggen ter lezing ten kantore van 
den Rentmeester: inlichting en aanwjjzing 
zjjn te bekomen bjj den Opziener der Domei
nen te Klundert. 

lie tijd. Rentmeester, 
F . II. 11. BOBSET. 

Ministerie van Justitie. 

Openbare aanbesteding 
Op Woensdag den 1""'Juni 1887, des namid

dags ten 2 uur, zal in een der lokalen van 
het Departement van Justitie te 's Graven-
hage op het Plein in het openbaar bjj enkele 
inschrjjving worden aanbesteed: 

Het maken van een kaaimuur 
aan do haven te Middelburg 
langs het terrein van het Huis 
van bewaring aldaar. 

Baming / 0900. 
Het bestek met teekening ligt ter inzage 

op het Bureau van den Ingenieur-Architect 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen 
(alwaar tevens inlichtingen zjjn te bekomen) 
cn in het Huis van bewaring te Middelburg. 

Aanwjjzing op het terrein zal worden ge
geven Vrjjdag den 27 Mei 1887, des namid
dags ten l ' / j uur. 

Bestekken met bjjbehoorendc teekening zjjn 
van af' 1'J Mei a.8. op franco aanvrage tegen 
betaling der kosten ad ƒ - 30 verkrjjgbaar 
bjj de GEIIROEIIERS V A N C L E E F , Boekhan
delaars, Hofspui 2Sa te 's-Gravenhage. 

's Gravenhage, den 10 Mei 1887. 
De Minister van Justitie. 

Voor den Minister 
De Secretaris-Generaal, 

P. J . V A N R E U M A . 

I 
DIJKGRAAF EN H E E M R A D E N VAN DEN 

BAARL EMA1 ER At EER W LII Kit zullen op 
Vrijdag 20 Mei 1887, des namiddags ten 1 
ure, in de Poldersecretarie op den Jansweg 
te Haarlem, in het openbaar bjj enkele in-
achrjjving aanbesteden: 

le. Het maken van een vergrootte 
steenkolenbergplaats aan den 
Leeghwater. 

2e. Het vervangen van de twee hou
ten bruggen No. 61 en 65 in den 
Folder door gemetselde gewelf-
bruggen. 

Bestekken zijn op franco aanvragen gratis 
verkrjjgbaar ter Secretarie des Polders. 

Inlichtingen zjjn te verkrjjgen bjj den I loofd-
opzigter te Haarlem en bjj den Opzigter aan 
de Leeghwater 

Aanwijzing in loco op Dinsdag 17 Mei des 
middags ten 12 ure voor het sub 2 en des 
namiddags ten 2 ure voor het sub 1 genoemde 
werk. 

Haarlem 0 Mei 1S87. 
Dijkgraaf en Heemraden roornd. 

J . W. M. V A N DE P O L L , Dijkgraaf. 
J . C. VAN DE B L O C Q D E R U , Secretaris. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 23 Mei 1887 
des middags te 12 uur, op het Raadhuis, 
in het openbaar aanbesteden: 

Het voortzetten der werken tot 
het maken van een Petroleum
haven in den Amsterdammer 
polder. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ 0.S0 (met één teekening). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Ingenieur, Raadhui», kamer 
N°. 106, des ochtends van 10—12 uur, ge
durende de week welke der besteding voor
afgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A N TIEN 110VEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 11 Mei 1887. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag 1 Juni 1887, des namiddags 

ten 3 uren, zal ten Koffiehuize van M . V A N 
D E N BIGGELAAR te Osch, door H. K. 
HENDRIKS namens den WelEd Heer ARN. 
S. V A N D E N B E R G H , worden aanbesteed: 

Het bouwen eener VUla met Ser
res, Veranda en Aanhoorighe-
den, op een terrein gelegen in 
de Molenstraat te Osch, met bij
levering van allo materialen enz. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
in voornoemd Koffihuis van af 16 Mei e. k., 
en zjjn alsdan te verkrjjgen bjj den Boekhan
delaar J . A. ACKET aldaar, tegen ƒ1.50 
per exemplaar en compleet stel teekeningen 
3 stuks ad ƒ4 .— 

Aanwjjzing zal geschieden op Dinsdag 31 
Mei, 's namiddags 2 ure op het terrein, 
bjjeenkomst bjj M . V A N DEN BIGGELAAR. 

Uitgaaf van J . B. WOLTERS, te Groningen. I 
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Publieke Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ECHT, zullen oj> Maandag den 16 
Mei 1887, 's namiddags ten 3 uur, publiek 
aanbesteden: 

Het Bouwen eener nieuwe School 
met Onderwijzerswoning enz. in 
de kom der gemeente. 

Bestek en teekeningen liggen van af den 
8 Mei e. k. ter inzage op de Secretarie der 
gemeente en bjj de architecten J . K A Y S E R 
te renloo en J E A N SPEETJENS te Roer
mond, dewelke nadere inlichtingen zullen 
verstrekken. 

De bestekken zjjn verkrjjgbaar gesteld aan 
/ 1.00 en de teekeningen aan ƒ 1.80 per 
exemplaar. 

Aanwjjzing in loco op den dag der beste
ding, 's middags juist 12 uur. 

E C H T , den 2'J Apri l 1S87. 
Burgemeester en Wethouders, 

L. W E L T E R S , Burgemeester. 
A. I X G E N D A E L , Secretaris. 

(iEMEENTE VRIES. 

A A N B E S T E D I N G . 
De BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van fries zullen, op 21 Mei 1887, des mid
dags 12 uur. trachten aan te besteden: 

a. HetbouweneenernieuweSchool 
voor 100 leerlingen te Donderen. 

b. Het verbouwen en vergrooten 
van de Scholen te Vries, Zerjen 
Trjnaarloo. 

c. Het verbouwen der Scholen te 
Bunne en Oude-Molen. 

Alles met bjjlevering vun Materialen en 
het benoodigd Ameublement. 

Aanwjjs: 16 Mei te Donderen v DL 11 uur en 
» » te Bunne n m. 2 uur. 

17 » te 'Aeijen v m. 11 uur. 
>> » te Oude-Molen n 111. 2 uur, 

18 » te Vries v m. 11 uur, 
» » te Tijnaurloo n m. 2 uur. 

Van af » Mei Bestekken te verkrjjgen per 
stel ƒ0.50 ter Secretarie te Vries en bjj den 
Architect H. LUINGE te Vries. 

Vries, 25 April 1S87. 
De Burgemeester, 

C. Pu. EH BINGE WUBBEN. 
De Wethouder, 

G. BOER. 

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 ' . S3J) , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden Kosteloos 
geleverd. 

BEKNOPT HANDBOEK 

HOOR 
F . L z n . B E R G H U I S , 

Directeur der Ambachtsschool te Arnhem. 
Met 100 Figuren. 

Prijs /2.50. 

PII0T0LITII0GR.4PII1E. PIIOII«IM.llliHAI'IIIE 
e i i S t e r e o t y p e - I n r i c h t i n g 

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

op zjjne inrichting voor Ph*l*llih«griii>lile, 
brjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phoi«ilnc«-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne M<III.C>|.I-IIIIi.-iiiiuï voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Oh. J . T H I E M E . 
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VERZAMELING 

BEKROON DE ONT WERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

„ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " , 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, aan „DE BOUW
MEESTER" ten deel gevallen, doet den 
Uitgever verineenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
KROONDE ONTWERPEN" aan te 
schallen, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten , daar de bovengenoemde „VERZA
MELING" door »1)E BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware één 
geheel uitmaakt. Hij biedt daartoe dit werk, 
zoolang ile geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prijzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaats van ƒ 14.60 voor/7, 
zonder de Portefeuille,, „ „ „12— „ „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit "36 
Platen in Photolithographic, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten cn is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „do 
Bouwmeester". 

Arnhem. De Uitgever P. GOUDA QUINT 

De ondergeteekenden hebben de eer te be
richten , dat zjj met 1 Mei j . 1. te Breda 
hebben geopend een 

Fabriek van Stoom-timmerwerk 
en verplaatsbare houten Gebouwen, 

onder de Firma DIJKERMAN & BUIJZERD, 
voorheen GEUR. DI.IKERMAN. 

De fabriek van houtwol, totdusver 
door eerstondergeteekende te Amsterdam ge
dreven, wordt met denzelfden datum naar 
Breda overgebracht. 

Zoowel voor de levering van timmerwerk 
in den ruimsten zin des woords, als van 
houtwol, bevelen zjj zich beleefdelijk aan. 

H . G. DIJ K E K M A N . 
A. C. BUIJZERD. 

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

STOOMKETELS 0 ttiMTlffl, 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E E E - L I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsohe T u i n en Z e e p a a r d , 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

D E U H T & C . 
Oontseedifk 3 4 8 , Botterdam. 

VLOER-en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEHE.ÏÏ- H IJZERSTEEÏÏEGELS. 

Groote voorraden. 

BECKER & BUM)!? 
KONINKLIJKE 

M . - ARNHEM. 
FABRIEK T « 

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 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

A.H. VAN BERGEN, 
F A B R I K A N T T E 

Hei l igcr lee , 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 . 

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. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren Medailles. 
Nageperste 

Gevel- , Sier- en Profielsteenen 
FR. VAN OE LOOSrlemmel bij Nijmegen, 

Gouden Medaille Antwerpen 1885. 
Eere Diploma Groningen 1886. 

V e e l v e r m i n d e r d e prijzen. 

Geëmailleerd-ijzeren - P E I L S C H E L E ! , 
WEEGWERKTUIGEN. 

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 ™ , L O N D O N . 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

FABRIEK i R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 
TE VAN 

AMSTERDAM f l » V4L DE TRAVERS 
Bel twegN». 3. IJ j l \W ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - . M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - B i n k s , M o n t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindeli jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vocht ige muren . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te MfMMwen aan ihd Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Anuterdam, of bij den Heer 
M- G. KNOOPS C.OZN . , Beekstraat F . 62, tc Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

J. H. DE VRIES. 
Decoratieschilder 

VAN 
Z . M . d e n K o n i n g . 

SPECIALITEIT 

P I E R R E - O M É E . 
Nieuw versieringsmateriaal voor 

bouwwerken, bekroond met het Eere
diploma (hoogste onderscheiding) op do 
Internationale Tentoonstelling van 
Bouwmaterialen en aanverwante artike
len te Groningen, in 18S6. 

Onovertrefbare vervanging van 
Sgraffito, biedt volkomen weerstand aan den 
invloed van ons klimaat, kan niet het groot
ste succes worden gebezigd voor het ver
sieren van Pilasters, Friezen, Schil
den, Borstweringen, Wandbekleedin-
gen enz., wordt geleverd in alle gewenschte 
afmetingen, voor verzending geschikt, en 
des gewenscht overeenkomstig de tee
kening van den Architect. 

Monsterstukken worden op franco aanvrage 
gaarne ter bezichtiging toegezonden door den 
vervaardiger J. H. DE VRIES, te Groningen 
A-Kerkstraat, en door de Agenten: 

Firma Biinck en Van Veen, Damrak 90 te 
Amsterdam. 

J. van Eek en Zoon, Uierstraat te Haarlem. 
A. E. Braaf, üoudsche singel 98, te Rotterdam, 
k. Singels Azn., Op de Vest, te Dordrecht. 
H. C. Lathouwer!, te r"ught en 's Bosch. 
A. de Morie, Achtcr-T'wnnstraat, Utrecht. 
C. Teunlisen, Smitstraat, Nijmegen. 
A. J. A. Andriessen, II interswijlc. 
S. J. H. Trooster, Terborgstruat, Zwolle. 
S. A. Coltol, Tuinen, Leeuwarden. 

Verklaringen van H . H . Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheid reeds 

gedurende 2 jaren blijkt. 

Gedrukt bij 6. W . van der Wie l & O . , te Arnhem. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 21. Z A T E R D A G 21 MEI 1SS7. 

M I C I T I A 
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Redacteur-Uitgever F. \V. V A N GENOT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en adverlentiën: 

Bureau van De O/merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEVJES en A. \V. WELSHMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wal de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. BREMMER HZN., Prinsengracht 6S0, te Amsterdam. 

A . W X 
ABONNEMENT ƒ 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, hij 

ivooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Xederlandsch-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 
j cent voor een bewijsnummer, 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 JOH. 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. 

Als buitenlid is toegetreden de heer Jb. Vredenduin 
te Zaandijk. 

Het programma voor de 2e algemeene prijsvraag is 
in dit nommer opgenomen. 

Namens liet Bestuur: 
De I ste-Secretaris, 

F. J. Bren imer Hzn. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Als tweede algemeene prijsvraag voor het jaar IS86— 

1887 wordt uitgeschreven: 
Een ontwerp van een Raadhuis . 
Het gebouw wordt verondersteld te zijn gelegen op 

een plein en moet, ongerekend de voorsprongen, eene 
afmeting hebben van 15 bij 25 meter. 

Het zal moeten bevatten: 
Op den beganegrond. 
Een ruime vestibule met trappenhuis. 
Een loge met woning voor den portier. 
Een politiebureau, bestaande uit spreekkamer, kamer 

voor den commissaris en inspecteur en wachtkamer 
voor de agenten , benevens twee suspecthokken. 

Een kamer voor de brandweer met bergplaats voor 
twee brandspuiten. 

Vertrekken voor den burgerlijken stand en bevol-
kingsbureau's. 

Op de eerste verdieping 
Een ruime vestibule of wachtzaal met trappenhuis. 
Een raadzaal voor 25 a 30 leden met tribune voor 

het publiek. 
Een vergaderkamer voor commissiën. 
Een burgemeesterskamer met vertrek voor den bode. 
Eene secretarie , bestaande uit een kamer voor den 

secretaris en bureau's voor de klerken. 
Vertrekken voor het archief. 
Op de tweede verdieping. 
Een bureau voor den gemeentearchitect met teeken

kamer. 
Vertrekken voor de schutterij met bergplaatsen voor 

kleeding en wapens. 
Vertrekken voor het stedelijk archief en museum. 
Verder in den beganegrond en de verschillende 

verdiepingen de noodige privaten en bergplaatsen. 

De stijl, waarin het gebouw moet worden ontworpen, 
is geheel vrijgelaten; de teekeningen mogen alleen in 
zwarte lijnen worden behandeld en niet worden opge
werkt of van omgeving voorzien. 

Er worden verlangd: 
De plans van den beganegrond en de verschillende 

verdiepingen op de schaal van I : 100. 
De voor- en zijgevel, benevens eene doorsnede, op 

de schaal van 1 : 100. 
Aan den vervaardiger van het der bekroning waar

dig gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt het eervol 
getuigschrift van het Genootschap met een premie van 
vijf-en-zeventig gulden. 

De inlevering der ontwerpen, met stipte inachtneming 
van art. 71 der wet en vergezeld van een correspon
dentie-adres , teneinde zoonoodig met den inzender te 
kunnen correspondeeren , moet geschieden vóór of op 
den 1" September 1887, ten huize van den Iste-Secre
taris, Prinsengracht 680 te Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hz. 

(A. et A.) TENTOONSTELLING 
V A N HET GEMEENTE-ONTWERF 

DER NIEUWE BEURS TE A M S T E R D A M . 
Met belangstelling werd door de Nederlandsche ar

chitecten uitgezien naar het oogenblik, waarop zij het 
ontwerp voor de nieuwe Beurs, van gemeentewege op 
het Bureau van P W. opgemaakt, zouden kunnen in 
oogenschouw nemen en van naderbij zien , wat B. en 
W. bij uitvoerige memorie van toelichting aan den 
Gemeenteraad voorstellen. 

Alvorens tot de beschouwing van het officiëele Beurs-
project over te gaan, wenschen wij een krachtig woord 
van protest uit te spreken tegen de handelwijze, die 
B. en W. van Amsterdam hebben gemeend in deze 
zaak te moeten volgen. Uitvoerig zou de geheele 
voordracht van B. en W. besproken, en zouden op 
juiste gronden de verschillende opvattingen weerlegd 
kunnen worden; het zou weinig moeite kosten om aan 
te toonen hoe deze geheele voordracht met een bepaalde 
voorliefde voor het officiëele project is opgesteld tenr;' 
koste van de twee eerstbekroonde ontwerpen, doch 
dit zou ons te ver leiden. /ff O 

a L:' 
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Wij wenschen slechts eene vraag aan ieder onbe
vooroordeeld deskundige in deze zaak te stellen. 

Is het een billijke en nobele handelwijze tegenover 
de beide bekroonde ontwerpers om: 1" hunne projecten 
door het Bureau van P. W., dat aangewezen is om 
later zelf een ontwerp op te maken en dus niet onpar
tijdig kan zijn, tc doen begrooten ten einde het bedrag 
van de bouwkosten vast te stellen, en: 2" hunne pro
jecten te zien gebruiken om er cen samenstelling van 
te maken , die als officieel project ter wereld kwam en 
door een spreker in de jongste vergadering der Kies-
vereeniging Burgerplicht zeer terecht als een lappen
deken werd gequalificeerd? 

Er bestaat helaas geen auteursrecht op de werken 
der architecten, anders ware de handelwijze van B. en 
W. rechtens tegen te gaan, doch nu moet en zal er 
zeker een ernstig protest worden uitgesproken tegen 
het immoreele, dat deze zaak aankleeft. 

Is het project-Cordonnier te duur voor uitvoering cn 
niet geschikt voor vereenvoudiging, dan belaste men 
hem met de vervaardiging van een nieuw plan, doch 
make geen gebruik van zijn denkbeelden en van die 
der ontwerpers van N". 150 om zelf een plan saam 
te stellen. A l is het project niet van plagiaat vrij tc 
pleiten, het is en blijft een hoogst verdienstelijke com
positie , en wij achten den heer Cordonnier wel dege
lijk in staat een schoon ontwerp voor uitvoering gereed 
tc maken. 

Beschouwen wij nu het tentoongestelde ontwerp van 
Burgemeester en Wethouders. 

De planverdeeling is in massa geheel gevolgd naar 
het ontwerp N". 150 (Groll, Ohmann) behoudens wij
zigingen , die niet ten voordeele van de inrichting zijn. 
De vestibules zijn te klein en de dienstlokalcn niet 
voldoende. •, 

Het uit- en inwendige is een samenstel van de beide 
bekroonde ontwerpen, doch waar „ Y " schoone verhou
dingen en een juiste oplossing van den onsymmetrischen 
Damgevel vertoonde, wordt dit in het nieuwe ontwerp 
gemist. Waar „Y" de Beurszalen verlichtte door 
groote gekoppelde vensters in den zijgevel, dienen deze-
in het officiëele project slechts tot verlichting van kleine 
vertrekken en zijn de Beurszalen van bovenlicht voor
zien. Er is dus een groote leugen in den gevel. 

De gevel naar het Station heeft meer het karakter 
van een graanschuur dan van een graanbeurs. 

Het inwendige is ook weder grootendeels op „Y" 
geïnspireerd , doch welk een oplossing voor de ijzeren 
bekapping 1 Waar deze in het ontwerp „Y" logisch 
een op zichzelf staand geheel vormt, komt zij hier 
zonder behoorlijken overgang of aansluiting uit de steen
architectuur der zijwanden voort. Dc caisson-verdce-
ling van de kap achten wij zeer eentonig en van on
gunstige conceptie. 

Bij het resumeeren van onze korte beschouwingen 
moeten wij erkennen dat, al wordt de beperking van 
de bouwsom in aanmerking genomen , een meer artis
tieke en grootsche conceptie mogelijk ware geweest. 

Met belangstelling zien wij de beslissing, door onze 
vroede vaderen Woensdag a s. te nemen, tegemoet 
Moge het een besluit zijn, waarop het nageslacht niet 
met ergernis zal terugzien. 

D E BESTE VERHOUDING TUSSCHEN OP- E N 
A A N T R E D E V A N TRAPPEN. 

In De Opmerker van 19 Maart 1887, N°. 12, werd 
het verslag opgenomen der vergadering, den 1 i d c " Maart 
1887 door de Afdeeling 's-Gravcnliagc van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst gehouden; naar 
aanleiding van de beste verhouding tusschen op- en 

aantrede van trappen komen daarin de volgende zinsne
den voor: 

„Een Weener Steinmetzmcister, genaamd Sederl, heeft 
na het nemen van proeven gedurende tal van jaren 
deze practische methode uitgevonden; eene vergelijking 
met de aan- en optreden van alle trappen, die gemak
kelijk klimmen, bevestigt de juistheid dezer opgave. 

„Toevallig wordt deze methode ook volkomen be
vestigd door den uitslag van onderzoekingen, op dat 
gebied gedaan door den heer Jhr. Mr. A . Warrain, 
en uit diens nagelaten stukken door den heer Jhr. Ortt 
gepubliceerd in deel X der Bouwkund ige Bij
dragen". 

Daar men, bij het lezen van't bovenstaande, geneigd 
zou zijn te meenen, dat de methode van Sederl dezelfde 
is als 't geen door Jhr. Warin (eri niet Warrain, zooals 
in 't verslag was vermeld) werd bekendgemaakt, is 
het wellicht goed het verschil tusschen beide systemen 
nader te omschrijven, temeer daar zoowel de uitkom
sten als de manier, waarop beide deskundigen ertoe 
geraakt zijn , aanmerkelijk verschillen. 

We zullen in korte woorden beider gedachtengang 
omschrijven, om daarna eene vergelijking tusschen de 
twee methoden te maken. 

Sederl toont in zijn werk (') duidelijk aan, dat de 
tot nu toe algemeen gebruikelijke formule b -f- 2/t •= c 
onjuist is, waarin b de aantrede en h de optrede van 
de trap voorstelt, terwijl c eene constante waarde van 
ongeveer 64 c.M. heeft. 

Wanneer men van uit een punt 0 de lengte der 
aantrede b als abscis uitzet naar a en daarop loodrecht 
de ordinaat ab plaatst, waarvan de lengte met die der 
optrede It overeenstemt, dan geven de uiteinden /' de 

meetkunstige plaats 
aan voor verschillen
de aan- en optreden. 
Volgens bovenstaan
de formule komen die 
te liggen in eene rech
te lijn, die men vin

den kan door A 0 — 6\ c.M. en O B z= 32 c.M. te 
nemen. 

De hoek bOa geeft den hellingshoek van bedoelde 
traptrede aan; het stuk Ob.noemen we de lengte. 

Sederl toont nu op onweerlegbare gronden aan , dat 
bedoelde M.P. geen rechte lijn kan zijn. Verder rede
neert hij als volgt: 

Er moet eene zekere lijn bestaan, die de M.P. is 
voor de punten b van alle trappen , die bij eene bepaalde 
helling het gemakkelijkst te bestijgen zullen zijn. Het 
stuk langs de Y-as bepaalt hij door proeven, gedurende 
eene reeks van jaren genomen met vertikale ladders ; 
hij vindt daarvoor als grenswaarden 190 en 220 m.M.; 
neemt aan 205 m.M. Verder behoudt hij als gemid
delden horizontalen pas 640 m.M. en neemt eindelijk 
eene in Weenen algemeen gebruikelijke en gemakkelijk 
gevonden trap van 316 m.M. aan-bij 153 m."M. optrede. 
Hierdoor legt hij zijne M.P. Daar deze geen rechte 
lijn is, probeert hij eene der kegelsneden, en wel de 
parabool „omdat deze zulk eene eenvoudige vergelijking 

heeft" 2). Dewijl deze krom
me, wanneer men haar top 
in B' legt, hare as langs OB' 
Iaat vallen en ze verder door 
A ' brengt, nagenoeg door het 

„ — -p— punt b van de aangenomen 
u -d trap gaat, beschouwt hij dit 

als gunstig voorteeken voor de gedane keuze. 
(') Ueber Treppen Construction. Enniitelung der Stufen-Oimcnsioncn 

SS 6*Eebenem Steigungswinkel auf Grund praktischer Erfahrungen. 
Wien. 1S77. Friedrich Beek, Seileistrasse 30. 

*) Zie Sederl, Treppen Construction blz. 7. 
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Nu beschrijft hij proeven, genomen met 3 ladders, 
onder bepaalde hellingshoeken (tusschen 510 en 71") 
opgesteld. De afstand der sporten is gegeven. Hij 
laat die door arbeiders beklimmen, en beoordeelen of 
deze den sportsafstand bij die helling gemakkelijk vinden; 
daarna berekent hij volgens de parabool bij welke hel
ling deze sportsafstand de gewenschte is, en laat de 
ladder dan weer beklimmen. Uit de beoordeeling bleek, 
dat men in 't laatste geval de bestijging met meer ge
mak verrichtte. 

Jhr. Mr. A . Warin gaf in 1841 in zijne Bijdragen 
tot eenvoudige liuisbouwkunde *) zijne theorie, welke in 
1856 door Jhr. Ortt van Schonauwen in de Bouwkun
dige Bi/dragen dl. IX , l c stuk , is medegedeeld. 

Warin was eveneens tot de slotsom gekomen, dat 
de rechte lijn als M.P. niet juist was. Hij besloot, 
in tegenstelling met 'tgeen Sederl later deed, eerst 
door allerlei personen hun oordeel over verschillende 
bestaande trappen te doen uitspreken. Nadat hij deze 
had geteekend op meervermelde wijze, trok hij eene 
lijn , welke lengte van treden gaf, kleiner dan die welke 
proefondervindelijk tc groot waren bevonden , en grooter 
dan die, welke na probeeren te klein bleken. Hij 
leidde dus de theorie geheel af uit de practische erva
ring, te voren opgedaan. Nu vond hij dat eene ellips , 
met 0 als middelpunt, OA' en OB' als groote en kleine 
as, aan deze gestelde voorwaarde voldeed. Deze ellips 
ging juist door 2 punten, verkregen bij trappen, die 
door den beroemden meester der Renaissance, Palladio, 
als goed waren aanbevolen. 

Een der bedoelde trappen had 0.35 56 aan-bij 0.1778 
M . optrede en de andere 0.5334 M . aan-bij 0.1185 M . 
optrede. 

Berekent men van de ellips, door die punten gaande, 
de halve assen, dan vindt men daarvoor 0.641 en 
0.314 M . , vrij goed overeenstemmende met de waarden, 
door Sederl gevonden. 

Gaan we nu over tot de vergelijkende beschouwing 
der beide methoden. 

Bij die van Sederl valt op te merken: 
l". dat de keus van zijne modeltrap van 316 mM. 

aan- bij 153 mM. optrede niet gelukkig is te noemen, 
daar, zooals hij op blz. 18 van zijn werk zelf erkent, 
men zeer wel twee treden in één stap kan beklimmen. 
Hierdoor toont hij aan, dat deze aan- en optrede 
eene te kleine lengte voor die helling geven; 

2". dat zijne keuze voor de M . P., n.1. de parabool, 
eenigszins willekeurig is. Dat de vergelijking eenvou
dig is, blijft waar; doch dit is geene omstandigheid, 
die bij een dergelijk practisch geval de waarschijnlijke 
juistheid der gekozen lijn zeer verhoogt. Hij had door 
zijne drie punten ook b.v. een cirkelboog kunnen leg
gen, welke kromme eveneens vele eenvoudige eigen
schappen heeft, die hare constructie gemakkelijk maken. 

30. zijn de proeven met ladders en door werklieden 
genomen Een ladder vereischt bij het beklimmen de hulp 
der handen; om gemakkelijk te beklimmen trappen te 
bekomen, zijn proeven met steil staande ladders nu 
juist niet de meest gewenschte, omdat de omstandig
heden , waaronder men beide bestijgt, zoo verschillend 
zijn Vooral voor trappen bij den huishouw moet men 
bovendien te rade gaan met het oordeel van oude lie
den en van vrouwen. 

4". van de drie genomen ladders was de sportaf-
stand bij N " . 2 in elk geval te klein (198 mM.); zelfs 
bij verticalen stand. De proeven, hiermede genomen, 
geven dus geen ander resultaat, dan dat de grootste 
ordinaat van de kromme grooter dan 198 mM. moet zijn. 

5'. van de beide andere ladders, werd de beklim-
ming bij de berekende helling gemakkelijker bevonden 

J) Amsterdam, Johannes Muller 1841. " " 

dan bij de eerst in de proeven aangenomen. Dit toont 
alleen, dat de laatste standen beter waren dan de eerste. 
Om tot een juister resultaat tc geraken had hij ze bij 
alle mogelijke hellingen moeten laten beklimmen, en 
dan daaruit dc meest gewenschte moeten nemen. Dat 
dit geschied is, staat echter niet vermeld. 

Door de beschreven proeven is dus een gering po
sitief resultaat verkregen aangaande de beste verhou
ding voor trappen in den huisbouw. Hierbij gevoegd 
de omstandigheid , dat Sederl twee parabolen aanneemt, 
nl. ééne voor woonhuizen en ééne voor paleizen, dan 
vragen we ons af: Is de constitutie der paleizen be
wonende menschen dan anders dan van zulke, die in 
gewone huizen verblijf houden ? Hiermede erkent Sederl 
min of meer het onvolmaakte van zijne parabool. 

Beschouwen we daarentegen de ellips van Warin. 
De waarde 0.214 M . voor de lengte , bij loodrechten 
stand , stemt met de proeven van Sederl overeen; de 
waarde 0.641 M. horizontaal met die van alle waar
nemers. Verder is zijne ellips onbevooroordeeld ge
trokken , daar de verschillende opgemeten trappen vooraf 
waren gekeurd Voegen we daarbij de overeenkomst 
met de trappen, door Palladio goed bevonden, dan 
komt het ons voor, dat tegen deze wijze van oplossing 
geene bezwaren zijn in te brengen. 

Wat de balans ook ten gunste van de ellips doet 
overslaan, is, dat verscheidene lengten, welke proef
ondervindelijk te klein zijn bevonden, nog grooter blijken 
te zijn dan de voor denzelfden hellingshoek daarmee 
overeenstemmende lengten bij de parabool. 

Het ware te wenschen, dat de kennis aangaande de 
juistere theorie van Warin in grooter kring werd ver
breid en dus meer algemeen werd toegepast. 

21 April '87. O. 

B E U R S P R A A T II. 
„Het nieuwe beursontwerp is een prul!" 
„Hebt u soms verstand van bouwkunst, mijnheer?" 
„Dat nu juist niet, maar ik heb het in Burgerplicht 

door mijnheer De Kruyff hooren zeggen." 
„Kent u dien heer misschien?" 
„Och neen, maar het zal wel een knap man wezen, 

want anders had hij in Burgerplicht het woord niet 
gevoerd." 

„Weet u ook wat hij als bouwmeester gepresteerd 
heeft?" 

„Mijnheer, u vraagt me meer dan ik weet. Maar 
dat staat vast, het nieuwe beursontwerp is een prul." 

Ziedaar een gesprek, dat in de zalen (?) van het 
voormalig Museum-Van der Hoop te Amsterdam, waar 
thans de beursontwerpen tentoongesteld zijn, gevoerd 
werd, toen wij daar vertoefden. 

Werkelijk, onze verwachtingen waren niet hoog ge
spannen. Reeds lang vóór het ontwerp te zien was, 
had de pers zich in zeer afkeurenden zin uitgelaten, 
en nauwelijks waren de zalen van het Oudemanhuis 
geopend of alle courantenschrijvers veroordeelden de 
nieuwe vrucht met aandoenlijke eenstemmigheid. Zelfs 
het Handelsblad, anders gewoon het gezag door dik 
en dun te volgen, keek min of meer knorrig. Is dit 
alleen al niet voldoende, om zelfs het schoonste ont
werp te doen vallen? 

En zonderling , iedere reporter schijnt thans verstand 
van de bouwkunst te hebben ; — waar zou toch de 
school gelegen zijn , die ze bezochten ? Dat gaat alles 
met een aplomb, alsof men over monumentale archi
tectuur even gemakkelijk schrijft, als over het Kamer
debat, Dr. Kuyper of de Liberale Unie. 

Onze verwachtingen waren dus gering. Wij zagen 
daar het arme, gesmaadde beursplan hangen, en het 
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keek ons aan , als wilde het zeggen: wat heb ik toch 
misdreven ? 

Verscheidene deskundigen of niet deskundigen ston
den er, levendig gesticuleerende, voor; een wees |een 
ander hoe leelijk de gevels waren en hoe er van Cor
donnier gestolen was (de man wees bij ongeluk naar 
Groll), en hield daar een uitvoerig betoog over „sim-
metrie" bij. 

De heeren maakten eindelijk wat ruimte, en ook 
wij konden nu onze oogen den kost geven. Het eerst 
beschouwden wij de plattegronden, die de vorige kunst
critici beneden hun waardigheid hadden geacht, en 
het kwam ons voor, dat deze zeer verdienstelijk waren 
en in vele opzichten beter dan die van het ontwerp 
ter linkerzijde. Niet slechts was de asverdeeling oveial 
goed doorgevoerd, maar het kwam ons ook voor, dat 
de flinke vestiaires een belangrijke aanwinst waren, 
dat de monsterzalen , het café en de schippershoek zeer 
practisch waren geplaatst en, wat nog het grootste 
voordeel scheen, dat de lengte van het geheel niet 
weinig was ingekort, hoewel geen der lokalen aan
zienlijk aan oppervlak scheen verloren te hebben. 

Daarna beschouwden wij de gevels, die, indien ze 
wat meer pretentieus behandeld waren , b. v. als die 
van Mercaturac, (die, als gold het een vergaderlokaal 
van „soozejalen" , met het felste rood besmeerd zijn) het 
groote publiek stellig meer behagen zouden dan nu. 
Point d'argent, point dc suisses: „wil men minder be
steden, dan moet het ontwerp eenvoudiger worden", 
heeft ons „volijverig" Hureau van Publieke Werken 
(het epitheton is van den heer De Kruyff) gedacht. 

De toren, aan Belgische raadhuizen ontleend, de 
doorhangende arcades van LaRochelle, de rijke detail
leering <; Pinster'van Beijaert en Janiet, dit alles moest 
vervallen. Nu, het ontwerp is er niet minder Hol-
landsch op geworden. Beeldhouwwerk kon slechts 
spaarzaam aangewend worden , want het „bureau" be
greep, dat beeldhouwwerk veel geld kost. Toch heeft 
het nog middelen weten te vinden, om den langen 
gevel door een Hinken topgevel, in de manier van die 
der Handelsschool en van een gelukkig silhouet, te 
verlevendigen; van dit karakteristiek sieraad is ook 
voor den Damgevel op zeer effectvolle wijze partijge
trokken. 

„Alles goed en wel" , zei mijn buurman, „maar de 
Damgevel is toch niet symmetrisch" Zoo meent men 
dus in ernst, dat symmetrie het eerste vereischte voor 
een monument is? En het Erechtheion en de talrijke 
middeleeuwsche bouwwerken, om van die der XVIe-
eeuwsche Renaissance maar te zwijgen , zijn zij minder 
monumentaal, omdat zij niet symmetrisch zijn ? 

„Maar kijk dan toch die vervelende noklijn eens 
aan!" Mij komt het voor, dat die nooit hinderen zal, 
wat in de voordracht op zeer heldere wijze uiteenge
zet is , want wanneer zal men die ooit in haar geheel 
in het gezicht krijgen ? De perspectiefteekening doet 
reeds zien, hoe men , zelfs vlak bij de huizen staande, 
de noklijn onmogelijk in het oog kan krijgen. 

„Vindt ge soms den gevel aan de stationszijde mooi ?" 
Neen, die acht ik het minst geslaagd; al geef ik toe, 
dat het groote raam een noodzakelijk kwaad was, de 
bekroning had toch minder zwaar kunnen zijn. 

„Het ontwerp is verwaterd van Cordonnier", zei 
mijnheer De Kruyff. Och, hij had wijzer gedaan 
om Cordonnier maar te laten rusten, want die schijnt 
het ware begrip van het mijn en dijn bij het concipi-
eeren van zijn ontwerp niet gehad te hebben. Gelooft 
gij, dat de Jury het ontwerp V bekroond zou hebben, 
indien zij had geweten hoe het geïnspireerd was ? „Neen, 
dat geloof ik niet." 

„Maar het Bureau van Publieke Werken, „volijverig" 

als het is, beging toch eveneens een plagiaat", zult ge 
misschien anderen nazeggen. Mag hier echter wel van 
plagiaat gesproken worden, waar de Gemeente gebruik 
maakt van ontwerpen, die ze voor enorme sommen 
heeft aangekocht, en waarop geep der bekroonden 
eenig recht meer heeft ? Of had men soms al die plans 
maar moeten laten liggen, zonder zich van het goede, 
dat zij bevatten, te bedienen? 

„Daar kunnen wij lang over redeneeren; het zal mij 
intusschen benieuwen, hoe de beursquaestie afloopen 
zal." Het is waar, de oplossing is niet gemakkelijk. 
Zelfs al keurt men de plaats goed, wie moet dan het 
nieuwe ontwerp maken ? De plattegronden van Cordon
nier voldeden niet en het gaat toch niet aan om die 
van Groll & Ohmann aan hem als voorbeelden te geven. 
Nog minder zou het gaan Cordonnier te passeeren, 
want hoe dan ook, hij is nu eenmaal bekroond. Ook 
schijnt thans Mercaturac zijn aandeel van den buit te 
willen gaan eischen. 

Een nieuwe prijsvraag dan ? „Daarvan zal men, dunkt 
mij, vooreerst genoeg hebben." 

Wie weet nu een oplossing der beursquaestie? 
Niet allen tegelijk. 
„Voorloopig is de oplossing nog ver te zoeken." 
En wat zal de Raad doen ? R. 

D E V E R G A D E R I N G V A N BURGERPLICHT. 
Het gebeurt zelden, dat uw verslaggever een ver

gadering van een Kiesvereeniging bijwoont. Daar hij 
niet bevoegd geacht wordt om als kiezer op het lot 
van zijn vaderland invloed uit te oefenen, heeft hij 
in den regel geen aanleiding om zich naar politieke 
bijeenkomsten te begeven. 

Maar waar de Amsterdamsche beursquaestie behan
deld werd, mocht hij natuurlijk niet ontbreken , en zoo 
ging hij o)) naar Fdix Mcritis, dat tegenwoordig niet 
zeer gelukkig zal zijn , daar het maar weinig verdienste 
heeft en bijna ineenzinkt. 

Toch herinnert nog de gehoorzaal aan den ouden 
luister. In Nederlandsche en Latijnsche dichtmaat 
wordt het Genootschap bezongen , en de zware kathe
der , die reeds zoo menig redenaar een tijdlang boven 
het overig menschdom verhief, is nog aanwezig. 

En voor dien katheder zat het Bestuur van Burger
plicht aan een lange, groene tafel. Jeugd en grijsheid 
zat daar in broederlijke eenheid naast elkander. 

Op de ongemakkelijke bankjes, waar weleer het 
gehoor van den katheder-man plaatsnam, zaten nu de 
leden en geïntroduceerden. En ze rookten ! De walm 
was haast zoo dik dat men hem snijden kon. 

Daar viel de hamer. De Secretaris las de notulen 
en de Voorzitter nam het woord om haarfijn uiteen 
te zetten , hoe de beursquaestie in verschillende verga
deringen van de Kiesvereeniging behandeld was, en 
nauwkeurig aan te geven, wat de sprekers toen in 
het midden hadden gebracht. Dat was een streep 
door veler rekening; wilden zij nu niet voor inconse
quent gehouden worden, dan moesten zij wel volharden 
bij het vroeger door hen gesprokene. 

Wie verlangt nu het woord? 
Een pijnlijk zwijgen volgt. Eindelijk vat de heer 

I. Gosschalk het woord op om te kennen te geven, 
dat de quaestie van alle kanten besproken is en er 
een gevoel van loomheid is te bespeuren. Hij hoopt, 
dat dit niet tot den Raad zal zijn overgeslagen, daar 
deze anders de voordracht wel eens aannemen kon. 
Voorts toont hij uitvoerig aan, dat het Damrak onge
schikt is voor den beursbouw, daar 24 M. te geringe 
breedte is voor het verkeer. 

Hij acht het op zichzelf geen gebrek, dat een der 
gevels van het gemeenteontwerp niet symmetrisch is, 
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maar acht het wenschelijk een dergelijke onsymme
trische gevel van een toren te voorzien. Flinke ont
eigening lacht spreker wel toe — op degeldquaestiekomt 
alles neer, en het zou hem niet afschrikken als de Ge
meente eens flink in den zak moest tasten. 

Weer volgt een stilzwijgen, en daar de aanwezigen 
blijkbaar wat beschroomd zijn, meent een der bestuur-
deren, de heer J. Voute Czn., een goed voorbeeld te 
moeten geven door het woord te nemen. 

Zweefde de vorige spreker af-en-toe in de hoogste 
hoogte der esthetica, deze blijft lager bij den grond. 
Op zeer gemoedelijken toon betoogt hij, dat de tegen
woordige Beurs voldoende is en dat de handel, die 
blijkens de verminderende beursbelasting achteruitgaat, 
aan een nieuwe Beurs volstrekt geen behoefte heeft. 
Hij keurt het af, dat voor de Beurs een „afzonderlijk 
potje" wordt gemaakt, en wil daarom den ouden „sta-
in-den-weg" behouden, doch de „puisten" er afbreken. 
Eindelijk komt echter ook aan deze gemoedelijke, en 
wel voor de bevatting van het auditorium berekende 
redevoering een einde, en de heer Martin Wolff staat 
op, om lijnrecht het tegenovergestelde als de vorige 
spreker te beweren. Kort en zakelijk wordt door hem 
aangetoond, welke groote gebreken aan de oude Beurs 
kleven cn hoe weinig comfort er te vinden is. De 
raming van Burgemeester en Wethouders acht hij zeer 
vertrouwbaar. Een nieuwe Beurs moet er komen, vooral 
sedert de gezondheidscommissie de atmospheer van 
de Beurs afgekeurd en zelfs verklaard heeft, dat, 
als er vier-en-twintig uren achtereen beurs gehouden 
werd, geen der beursbezoekers zou navertellen, welke 
zaken hij gemaakt had. 

Ook deze spreker zweeg weer, en terwijl de aan
wezigen , voorzooverre zij beursbezoekers waren, in 
stilte juichten, dat voorshands dit treurig lot hen nog 
niet wachtte, achtte de heer C. J. Hansen het noodig 
een zeer plastisch beeld van de ellende, die de heden-
daagsche beursbezoekers moeten verduren, voor zijn 
hoorders te schetsen: Entbeliren solist du, solistcntbclt-
ren, dacht hij zeker met Goethe, toen hij als quint-
essens van zijn rede' de gedenkwaardige woorden 
uitte: „behelpen is het, behelpen." 

Nu wijst de Voorzitter naar een plan, dat ter linker
zijde van de bestuurstafel op een ezel is opgesteld. 
Hij verklaart niet te begrijpen , hoe dat daar gekomen 
is, en uit het schuddend hoofdgebaar der andere be
stuursleden meenen de aanwezigen te mogen opmaken, 
dat ook deze dit niet begrijpen. 

Een jongmensch treedt echter naar voren. Het is 
de heer A. W. de Flines, die het plan op den ezel 
aan de vergadering voorstelt als het plan-Werker. Hij 
doet uitkomen , dat men door de verwezenlijking van 
dit plan, waarvoor 28 huizen aan de Warmoesstraat 
moeten afgebroken worden, een boulevard en een vier
kant beursterrein verkrijgen zal. Ook begeeft hij zich 
nog in eenige beschouwingen om te betoogen , dat het 
plan rendeeren zal, en stelt nu de volgende motie voor: 

„De vergadering acht het in het belang van Am
sterdam den hoofdweg naar het Centraal-station vrij 
te houden en verlangt dus, vóór in de beursquaestie 
een nadere beslissing worde genomen, een onderzoek 
in te stellen naar de technische en financiëele uitvoer
baarheid van een Beurs, in verband met een boulevard 
naar het Centraal-station". 

Nu rijst de heer J. R. de KruyfT erop. Hij be
gint met te betoogen, dat het Damrak zeer geschikt 
is als plaats voor beursbouw. Sprak de heer Gos> 
schalk, de andere deskundige, van eischen van het 
verkeer, hij keurt met evenveel vuur een breedte van 
50 of 60 M. voor een boulevard af. Gelukkig komt 
hij dus niet in strijd met de uitspraak van de Jury. 

"Klonk totdusverre de redevoering betrekkelijk mat, 
er begint meer leven in te komen als de heer De 
Kruyff een philippjea begint uit te spreken tegen de 
wijze, waarop Burgemeester cn Wethouders de beurs
quaestie willen oplossen. Zijn stem verheft zich , de 
woorden komen bijna sissende tusschen de tanden uit. 
Als hij, en dit gebeurt nog al eens, de woorden „het 
volijverig Bureau van Publieke Werken" uitspreekt, weet 
hij een accent van verachting te vinden, dat, kon een 
marqué dit op het toonecl nabootsen, het schellinkje 
in vervoering zou brengen. 

Eerst, zegt hij, breekt men de vroegere plannen af, 
en van die afbraak bouwt men een nieuw plan. Een 
lappendeken, een grog is ontstaan , en nog wel slappe 
grog. Kon Hendrik de Keyser die deken of die grog 
zien, hij keerde zich in zijn graf om. De stijl is ver
waterd naar Cordonnier, de ijzeren bogen behooren 
niet op de kroonlijst. En dan die granieten kolom
men! (Hier klinkt sprekers taal meest zeer vlijmend.) 

Hoe durft men het nieuwe plan naast de anderen 
tentoonstellen? Waar blijft het bouwkundig eigendoms
recht? De burgerij heeft recht op een meesterstuk. 
De Jury heeft, zoo zegt men, niet voldoende reke
ning gehouden met de bouwsommen, maar zij dacht 
niet, dat Amsterdam op een ton of wat kijken zou. 

In geen stad, die aanspraak maakt op kunstbescha
ving , zou een voordracht als deze zijn ingediend. Xeemt 
de Raad dit plan aan, dan is de stad voorgoed ge
compromitteerd. Men moet thans tegen de bekroonde 
ontwerpers zeggen: ziedaar, twee millioen , maak ons 
nu een plan. 

Ook deze spreker had een motie; zij luidde: 
„De vergadering, van oordeel dat het jongst inge

diende beursplan geenszins beantwoordt aan de hoog
gespannen verwachting, door de internationale prijsvraag 
opgewekt, en in de beschaafde kunstwereld den goe
den naam der Gemeente ernstig bedreigt, acht het 
vooralsnog noodzakelijk met een of meer der prijswin-
ners in overleg te treden over de vervaardiging van 
een nieuw Beursplan, dat aan alle billijke eischen van 
den handel en van de beschikbare geldmiddelen voldoet." 

Alle goede dingen bestaan in drieën, dacht de heer 
Voute, en hij kwam ook met een motie van den vol
genden inhoud voor den dag: 

„De vergadering, van oordeel, dat het aanhangige 
beursplan zoowel plaatselijke als financiëele bezwaren 
oplevert, drukt den wensen uit, dat de Gemeenteraad 
goedyinde, de bestaande beurs, behoudens enkele nood
zakelijke verbeteringen, voorloopig te bestendigen. 
Het bestuur wordt gemachtigd dezen wensch te bren
gen ter kennis van den Gemeenteraad". 

Voor de variatie verdedigde de heer H. C. Veltman 
Jr. het ontworpen beursplan in welgekozen bewoordin
gen , waarbij echter bleek dat het vooral de practische 
zijde van het vraagstuk was, waarvoor spreker hart had. 

Een komiek intermezzo, werd bezorgd door den 
heer H . H . Timmer, die met sterk Amsterdamsch 
accent eenige grappen over den tocht naast de nieuw 
ontworpen Beurs en het effect, dat die op de „doames" 
hebben zou, ten beste gaf. 

Dat de vergadering hartelijk lachte, wie twijfelt er
aan? Inmiddels werd de temperatuur steeds hoogcr 
en verlieten velen de zaal. 

De heer Gosschalk brengt nu nog in het midden, 
dat de bestaande beurs zeer goed verbouwd kan wor
den en bestrijdt de inzichten van den heer De KruijfF 
in zake het beursterrein. 

De heer De Flines verdedigt het plan verder nog 
met een enkel woord, doch daar de aanwezigen zich 
meer en meer verwijderen wordt het debat gesloten. 

De eerste motie, die in stemming komt, is die van 
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den heer Voute. Staat men op, dan is men ervoor. 
Daar iedereen naar het einde snakt, staan dc meesten 
op en is de motie aangenomen. Terwijl velen zich 
nu verwijderen , doet de heer De Kruijff nog wanho
pige pogingen om zijn motie in stemming te zien ge
bracht , doch de behoefte aan frisschc lucht, die de 
aanwezigen gevoelen, is oorzaak, dat hij niet slaagt. 

De vergadering werd daarna gesloten. Is de motie, 
die aangenomen is, werkelijk als ernstig gemeend te 
beschouwen ? 

DE H A V E N W E R K E N V A N GENUA. 
Onder de havens, die in de laatste jaren zeer aan 

belangrijkheid hebben gewonnen, moet ook Genua ge
noemd worden. Vooral de aanleg van de Alpentun-
nels is aan de uitbreiding van het handelsverkeer in 
die havenplaats bevorderlijk geweest. 

De haven heeft den vorm van een halven cirkel, 
waarvan de top naar het noorden gekeerd is en welks 
straal 800 M. bedraagt. Aan de zuidzijde is een kleine 
kaap aanwezig, zoodat de invaartwijdte, inplaats van 
1600 M., slechts 1400 M. bedraagt. De geheele kom 
is door steile bergen omgeven. Het was dus niet ge
makkelijk terrein voor de nieuwe haveninrichtingen te 
verkrijgen. 

Tot het jaar 1057 vormde de bovenvermelde kaap 
de eenige beschutting voor de scheepvaart, en slechts 
het daarachter gelegen deel van de kom, de zooge
naamde Porto franco, werd als haven gebruikt. In 
dat jaar werd echter een landhoofd gebouwd, de Molo 
vecchio, dat 500 M . lengte heeft. 

In den aanvang dezer eeuw werd tot den bouw van 
een nieuw landhoofd, de Molo nuovo, overgegaan, dat 
aan de westzijde van de haven beschutting zou geven; 
in 1836 was dit voltooid. In dezen toestand bleef de 
haven tot in 1876; het bleek toen, dat zij voor het 
toenemend verkeer totaal onvoldoende was. 

Een project tot verbetering van de haven werd toen 
opgemaakt; de verwezenlijking van dit ontwerp, waar
aan een bedrag van 26 millioen lire moest besteed 
worden, zou zeker langen tijd op zich hebben doen 
wachten, indien niet een Italiaansch edelman, de Her
tog van Galliera, met zeldzaam geëvenaarde mildheid 
een bedrag van 20 millioen beschikbaar gesteld had. 
De Italiaansche Regeering nam de resteerende 6 milli
oen voor hare rekening, zoodat Genua een compleete 
moderne haveninrichting krijgt, die aan de burgerij 
geen centesimo kost. Hoe geheel anders handelt men 
in het buitenland dan bij ons, waar bekrompen pro
vincialisme alles gedaan heeft om den bloei van Am
sterdam als havenstad tegen te werken, en waar de 
gemeente alles zelf betalen moet. 

In 1876 is met de uitvoering der werken een aan
vang gemaakt en men rekent ze in 1888 in hoofdzaak 
voltooid te zullen hebben. 

Daar hooge bergen de haven van Genua omringen, 
heeft men daar geen last van de zoo gevaarlijke land
winden , die onder den naam van Mistral en Bora be
kend zijn. De zuidwestenwind echter veroorzaakt 
vaak zware stormen, zoodat de daarbij ontstaande zware 
golfslag de haven dikwijls onveilig maakt. Men heeft, 
om dit bezwaar op te heffen, een voorhaven aange
legd, die 117 H.A. oppervlakte heeft. Zij wordt ge
vormd door twee hoofden, die, aan hun uiteinde, een 
doorvaartwijdte van 500 M. openlaten. Mocht deze 
opening door de ondervinding te wijd blijken, dan 
stelt men zich voor haar tot 320 M. te vernauwen. 

Daar de haven overal dicht ombouwd was, en het 
onteigenen der perceelen te groote kosten na zich zou 
slepen , heeft men er de voorkeur aan gegeven, het be-
noodigde oppervlak voor handelsinrichtingen door aan-

i plemping te verkrijgen. Om zooveel mogelijk aanleg
plaats te winnen heeft men hoofden, rechthoekig op 
de oude oevcrlijn, aangebracht. De totale lengte der 
kaden, die beschikbaar zullen komen, bedraagt 9800 
M.en de oppervlakte van de eigenlijke haven 110 H.A. 

Dc hoofden, aan de oevers gebouwd, zijn 100 M. 
breed en 200 M. lang. Twee loodsen van 26 M . 
breedte zijn erop aangebracht; aan de waterzijde zoo
wel als aan de binnenzijde liggen rails, en in het 
midden een rijweg van 10 M. breedte. 

De uitvoering der werken was betrekkelijk niet 
moeilijk, daar, zooals men weet, de getijbeweging in 
de Middellandsche Zee zoo goed als nul is. Ook 
steengroeven, die een uitstekend materiaal leveren, 
waren in de onmiddellijke nabijheid. 

Bij den aanleg van kademuren en hoofden is een 
ruim gebruik gemaakt van beton, die uit 1 deel mortel 
en 2 deelen steengruis bestond. De mortel werd uit 
1 deel kalk en 2 deelen puzzolaan-aarde bereid. Daar 
deze mortel slechts zeer langzaam verhardt, moesten de 
blokken minstens 3 maanden liggen eer zij gebruikt 
konden worden. Twee soorten van blokken zijn ge
bezigd. De eerste soort was 5 M. lang, 2 M. breed 
en 1.75 M. hoog en woog 38 ton; de tweede soort 
was 4 M. lang, 2 M. breed en 1.75 M. hoogen woog 
30 ton. Dooreen genomen kostte een M ' . beton 22 
lire, waarbij dan nog kwam 8.40 lire voor transport. 

De betonblokken zijn niet, zooals veeltijds geschied, 
onregelmatig door elkander gestort, doch in het ver
band op elkander gestapeld, een methode die uitste
kend voldaan heeft. De kern van de havenhoofden 
wordt gevormd door groote steenklompen, die op elk
ander gestapeld zijn. 

De kademuren bestaan onder water uit beton, boven 
water uit beton met hardsteen bekleed. Overal vóór 
deze kaden zal een waterdiepte van 8 M. aanwezig zijn. 
De kranen zijn allen hydraulisch en worden door de 
firma Tanett Walker te Leeds geleverd. Er komen 40 
loopkranen van 1.5 ton en 3 vaste kranen van 10 ton 
draagvermogen. 

De loodsen zijn naar alle zijden open. Zij bestaan 
uit drie spanningen van 7.70 M . en zijn uit ijzer ge
construeerd, terwijl zij afgedekt zijn door een kapbeschot 
met pannen; de bevloering zal met zandsteen uit Spezzia 
plaatsvinden. 

Verdere bijzonderheden omtrent deze interessante 
havenwerken, alsook omtrent het verkeer te Genua, zijn 
in het laatste nummer van het Zeitschrift für Bauwcsen 
te vinden. Talrijke afbeeldingen dragen veel tot ver
duidelijking van het medegedeelde bij. 

BINNENLANDSCHE B E R I C H T E N 
'S-GBAVENHAGE. De oprichting der Vennootschap » H aag-

sche Tramway-maatschappij" is tot stand gekomen. 
Het bestuur bestaat uit de heeren Ernest Urban, pres., J. 
Urban, beiden te Brussel, mr. Mich iels van Verdunnen te 
's-Hage M. C. van Hall te Amsterdam, en J. A . van Prehn te 
's-Hage. 

AMSTERDAM. In plaats van den afgetreden commissaris-
generaal, den heer L. B. Wertheim, is tot mededirecteur van 
de Internationale Kiinstvereenigiug hierterstede benoemd de 
heer M. Schlesing, lid der firma' Schlesing en Co. 

— Volgens het dagblad De Amsterdammer heeft het beslo
ten examen voor den rang van opzichter 4e klasse van den 
Waterstaat, waartegen door velen, en ook door het personeel 
van den Waterstaat geprotesteerd werd, een tragisch-comischen 
afloop gehad. Van de drie opzichters bij den aanleg van 
Staatsspoorwegen, die van hoogerhand voor het bedoelde 
examen waren aangewezen, trok een zich terug, omdat hij een 
andere betrekking kon verkrijgen, terwijl de kundigheden van 
de beide overigen door de commissie ad hoe onvoldoende wer
den bevonden. Tengevolge van dezen overwachten uitslag is 
thans het gewone examen voor den Waterstaat uitgeschreven, 
waaraan een ieder kan deelnemen, en dat door de gewone 
permanente commissie wordt afgenomen. 
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A D V E R T E N T I E N . Min i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n . 
OPENBARE 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER B.N WETHOUDERS VAN 

ROTTERDAM zjjn voornemens op Dingsdag 
den 7 Junij 1887, des namiddags ten 1 ure, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het Maken van eene Be mot soling 
voor Ovens, met IJzeren Vloer 
en verder tocbehooren, in de 
vierde Stokerij der Gasfabriek 
aan den 0:>st-Zeedrjk. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timmerhuis te Rotterdam, en zjjn tevens 
voor f 1.511 verkrijgbaar bjj Wed. P. V A N 
WAESBEROE en ZOON/Boekdrukken, Iionl-
tuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Donderdag den 2 Junjj 
1887, des voormiddags ten 11 ure. 

Aanbesteding, bij inschrijving, van 
500 kub. meters onderhoudsgrint voor 
wegen, te leveren uitgelost op den 
wal aan de haven van da Noordse hans 
en aan de Roodovaart binnen het Sas, 
te Klundert. 

De inschrjjviiigsbiljcttcn moeten uiterljjk 
den 27 Mei 1S87 des namiddagsten vijf ure 
ten kantore van den tijd. Rentmeester der 
Domeinen te Klundert ingeleverd zjjn en wor
den aldaar den volgenden dag, 's namiddags 
te twee nre geopend. 

Het bestek en de voorwaarden van aan
besteding liggen ter lezing ten kantore van 
den Rentmeester; inlichting en aanwijzing 
zjjn te bekomen bjj den Opziener der Domei
nen te Klundert. 

De tijd. Rentmeester, 
E. H . 11. BORRET. 

De architect E. W. GEEELING nl 
namens zjjn principaal in het openbaar doen 

a a n b e s t e d e n 
op Zaterdag 28 Mei a. s.: De verbouwing 
van een perceel op de O. Z. Achter
burgwal N". 160. 

Bestek en teekening liggen ter inzage van 
af Maandag a. s. aan het perceel, van '«mor
gens 'J tot '8 middags 1 uren. Inlichtingen 
geeft hjj aan het perceel dageljjksch van 
^morgens 'J tot 10 uren. 

AANBESTEDING 
VOORDEN OPBOUW VAN HET 
TERREIN GENAAMD PLAN C. 

De Directie voor den bouw voornoemd 
geeft hierbjj keoius, dat de in het bestek 
vermelde opleveringstermijnen niet « l r i e 
maanden zjjn verlengd. Zie verder de staat 
van aaiiwjjzing, ter visie liggende in de Di
rectie-keet. 

In verband hiermede is de dag van aan
besteding uitgesteld tot Dinsdag : i l Mei e.k. | 
te 12 uren aan het Hotel COOMANS, bo-j 
venachterzaal te Rotterdam. 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag 1 Juni 1887, des namiddags 

ten :! uren, zal ten Koliiehuize van M . V A N 
D E N H K i G E L A A R te Osch, door H. R. 
H E N D W K S namens den WelEd Heer A R N . 
S. V A N DEN BEBOS, worden aanbesteed: 

Het bouwen eener VUla met Ser
res, Veranda en Aanhoorighe-
den, op een terrein gelegen in 
de Molenstraat te Osch, met bij-
levering van allo materialen enz. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
in voornoemd Kolkhuis van at 10 Mei e.k., 
en zjjn alsdan te verkregen bij den Boekhan
delaar .1. A. ACKET aldaar', tegen /1.50 
per exemphuir en compleet stel teekeningen 
li stuks ad fi — 

Aaiiwjjzing zal geschieden op Dinsdag 81 
Mei, 's namiddags 2 ure op het terrein, 
bijeenkomst bjj M . V A X DEN KKi t iE I .AAR. 

NEUCHATEL IlSPHALTE COMPANY L N . LONDON 
Exploitatie der Mijnen 

FABRIEK ' H * U E 

T E 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

van Val de Travers. 
(vi A RK . NATUURL ASPHALT 

VAL BE M B B 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p l i a l t w e g e n e n d i m D o r s r h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l l - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a l i n g - B i n k s , . M o m \ l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a u a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - l ï i i i d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 

A s p h a l t speciaal to t w e r i n g v a n vocht ige muren . 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve uien zicb 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek. Beltweg l i , Amsterdam, oi bjj den Heer 
H- G. KNOOPS C.Ozs., Beekstraat F. «2 , te Arnhem. 

Ve Directeur. W. PATON WALSH. 

De Nederlandsche 

te V R I J E N B A N bij Delft, 
hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van RIOLEN, 
BUIZEN, WATER- en BEERPUTTEN, 
GEVELWERK en alle tot het bouwvak 
behoorende artikelen. 

Nageperste 
Gevel - , Sier- en P ro f i elsteenen 
FR, VAN DE L O O S f ! B e n m e i bij N i j m e g e n , 

Gouden Medaille Antwerpen 1885. 
Ecre Diploma Groningen 1886. 

V e e l v e r m i n d e r d e prijzen. 

KLOÜS & VAN L u W G I I 
B O T T E R D A H 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

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, 

F a n e o n v a l - , p o r p h i e r - e n b a s a l t k e i e n . 

Bekroond: CA M H 'II Bekroond: 
Dusseldorp 1880. UOUden M U M 8 F r a n k f o r t a/31. 1881. 

Weenen 1880. A m s t e r d a m 1883. Amsterdam 1882. 

JOH ANN ODORICO Frankfort a/M. 
F A B R I E K V A N 

M a r m e r m o z a ï e k en Terrazzo-vloeren, G l a s m o z a ï e k , 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g c r h ' h t I » ! * : K > . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E E D . E N G E R S , Amsterdam, 

l l e e r e n g r a c l i t , bij de Oude Spiegelstraat 11. 335. 

JAN VAN DER POI, Scheepmakershaven 1 , 3 , Rotterdam, 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het cenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Port land-cement m e r k „ W a l k e n d " 
ran uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Belgische kluit- cn hydraulische knik. 

Billjjke prjjzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraagj tranco toegezonden. 
Ge l i eve op voornaam en adres te let ten. 
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De ondcrgeteekenden hebben de eer te be
richten , dat zjj met 1 Mei j . 1. te Breda 
hebben geopend een 

Fabriek van Stoom-timmerwerk 
en verplaatsbare houten Gebouwen, 

onder de Firma DIJKERMAN & BUIJZERO. 
voorheen GEIIK. DIJKERMAN. 

De fabriek van h o u t w o l , totdusver 
door cerstondcrgcteckcnde te Amsterdam ge
dreven, wordt niet denzelfden datum naar 
Breda overgebracht. 

Zoowel voor de levering van timmerwerk 
in den ruimsten zin des woords, als van 
houtwol, bevelen zjj zich beleefdelijk aan. 

H . G. DI.IKEKMAN. 
A. C. HUIJZERD. 

DE LINT & C°. 
OotUreilifk 248, Wtolteriletm. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, G U M T - E \ IJZEKSTEEÏÏEGELS. 

Groote voorraden. 

BECKER & BUDMNGH. - 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 
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-ijzereii P E I I S C H A 1 E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

te Groningen, is van de pers gekomen dc le 

E N STIJL 

1*. M O L S B O E R . - A r n h e m . 
Leverancier van Z . M . den Koning . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, loekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES, MEETKETTIXGEX. BRIEF- en PAKKETIiALAXSEX, enz. enz 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz, enz. 

Bjj de Firma J . H . V A N DE WEIJER 
Aflevering van: 

K L E U R 
in Woning, School en Werkplaats, 

met een Voorwerk 

De Plant in hare Ornementale Behandeling, 
HOOR O 

T h . M . M . VAN G R I E K E N . 
Prjjs bjj Inteekening ƒ 1 . 6 0 , buiten inteekening ƒ 2.— per Aflevering. 
Men vrage het Prospectus en zie de le Aflevering. 

Door P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is eene n ieuwe in teekening opengesteld op • 

BEKNOPT PRACTISCH LEERBOEK DER BURGERLIJKE E l WATEfi-BOUWKUNDE, 
door B. F. PLASSCHAERT, Leeraar aan de Burgeravond
school en de Hoogere Burgerschool te Delft. Tweededen, 
waarvan het eerste deel de Burgerlijke Bouwkunde bevat, 
met 1050 in den tekst gedrukte figuren, en het tweede 
deel de Water-Bouwkunde, met «25 in den tekst en on 
40 uitslaande platen gedrukte figuren. 

De Uitgever heeft, nu dit boek voltooid is, gemeend aan velen dienst te bewjjzen 
door eene nieuwe inteekening te openen 

Deze nieuwe uitgave zal in 17 maandeljjksche afleveringen ïi ƒ1.20, elk van 4 vellen 
druks, het licht zien. Aan de Inteekenaren worden, evenals zulks bjj de eerste uitgave 
is geschied, de 40 uitslaande platen met omstreeks600 figuren, tot de Water-Bouwkunde 
behoorende, gratis gegeven. 

Voor hen. die het geheele werk liever in ééns ontvangen, is het mede terstond com
pleet verkrjjgbaar en wel, naar verkiezing: 

in 17 afleveringen voor ƒ20.40 
gebonden in 2 heel linnen stempelbanben » » 23. 

Tevens is de Uitgever bereid bjj deze gelegenheid gehoor te geven aan den veelvuldig 
uitgesproken wensen om dc deelen ook afzonderlijk verkrjjgbaar te stellen. Men zal het 
evenwel billjjk vinden dat in dit geval de bovengenoemde 40 uitslaande platen, tot den 
zeer matigen prjjs van 10 ets. de plaat, in rekening worden gebracht. Dientengevolge 
zullen de deelen van heden af afzonderljjk worden geleverd, en wel 

het eerste deel: BURGERLIJKE BOUWKUNDE 
in afleveringen voor ƒ12.00 
gebonden in heel linnen stempclband » « 13.75 

en het tweede deel 1 ' 
in afleveringen 
gebonden in heel linnen stempclband 

De deelen zjjn te zwaar om ingenaaid te gebruiken, weshalve ze alleen in afleveringen 
of gebonden geleverd worden. 

Eene l J i - o « ' i " - u i l « " v e i - i i i | j ie bij alle Boekhandelaren grat is verkrjjgbaar. 

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 IV". S 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, Kantoren, eaz. 
Projecten en begrootingen worden (osteloos 

geleverd. 

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

T I M E T E L 8 EX WERKTUIGEN, 
O]) de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

WATER-BOUWKUNDE 
» 11.80 
» 13.25 

Pl l l i l l lL I I I I I IGBAPHIE, PIIOTOmCOGRAPHIE 
e n S t é r é o t y p e - l i i r i c l i l i n f f 

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

op zjjne inrichting voor Pli«l*llth*grit|ihle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plane, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l 'lioioziiim-
grapiiir voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Mi-remjiM-iiiriiiiiiMK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op f rat. co aanvrage gratis toegezonden. 

Uitgaaf van J . B. WOLTERS, te Groningen. | 

BEKNOPT HANDBOEK 

DOOR 
F. Lzn. BERGHUIS, 

Directeur der Ambachtsschool ie Arnhem. 
Met 100 Figuren. 

P r i j s / 2 . 6 0 . 

Gedrukt bjj 0. VV. vai: der Wiel è 09., te Arnhem. 
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M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Schetstocht naar Monnikendam op Zondag 5 Juni 
a. s. De leden der Schetsclub worden uitgenoodigd 
zich des morgens te negen uren te vereenigen aan de 
ligplaats der stoomboot Amsterdam—Edam , zijnde stei
ger 7 of 8, tegenover de perron-overkapping van het 
Centraalstation aan de De-Ruyterkade. 

De 1 ste-Secretaris zal zitting houden op Woensdag 
1 Juni a. s., des avonds van acht tot tien uren, in het 
Sociëteitslokaal van het Genootschap, tot afgifte der niet 
bekroonde antwoorden op de prijsvragen 1885—1886, 
zijnde een centraal telephoonbureau , een 
• chtlderhuis, een Protestantsehe dorpskerk 
en een c a f é - r e s t a u r a n t . 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hz. 

en al , wal de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer Arnhem en bij den Hpofd-correspondent J O H . G. STËMI.KR CZN., Boek-
F. J . BKF.MMKR HZN., Prinsengracht 080, te Amsterdam. handelaar te Amsterdam. 

mag genoemd worden, is de Maatschappij in het buiten
land meer bekend geworden. Zij werd onder anderen 
benoemd tot SociCti correspondante van dc SociêW cen
trale d'architecture dc Belgique. 

Het aantal leden heeft sinds het vorige jaar weinig 
verandering ondergaan, en bedraagt thans 830. De 
heer G. E. V. L. van Zuylen, oud-kolonel der genie 
en voormalig hoofd-correspondent der Maatschappij in 
Nederlandsch-Indié, werd tot eerelid benoemd. 

Na eene korte opsomming van het verhandelde op 
de in 1886 gehouden vergaderingen, werd omtrent de 
prijsvragen medegedeeld, dat op de eerste prijsvraag, 
die van een Turngebouw, 4 antwoorden inkwamen, 
waarvan dat van den heer Poggenbeek bekroond werd 
met ƒ150; op de tweede prijsvraag, een binnenbetim-
meriug van een eetzaal, werden 7 antwoorden inge
zonden, waarvan dat van den heer Jos. Th. J. Cuypers 
ten volle werd bekroond met de zilveren medaille der 
Maatschappij en f 100; op de derde prijsvraag, een 
wachthuisje in een park, kwamen 5 ontwerpen in, 
waarvan bekroond werd dat van den heer N . Nelis 
met de uitgeloofde bronzen medaille en ƒ 50. 

De ontwerpen der nieuw uitgeschreven prijsvragen 
zijn: I. een Protestansche kerk; II. eene binnenbetim-
mering van het bibliotheeklokaal in het gebouw der 
Maatschappij; III. een lantaarnpaal op een plein. De 
antwoorden worden ingewacht vóór I December van 
dit jaar. 

Van het aanbod van het Bestuur , om geheel belang
loos advies over gemeentewerken te geven, is reeds 
door de gemeentebesturen van Deventer en Dordrecht 
gebruikgemaakt. 

Ten vorige jare werd het Bestuur uitgenoodigd advies 
te willen verstrekken over het restaureeren van het 
beroemde Raadhuis te Bolsward. De commissie, daartoe 
benoemd en bestaande uit den Voorzitter en den Se
cretaris der Maatschappij, bracht een omvangrijk rap
port uit, dat tot basis zal strekken voor de dringende 
voorzieningen, die genomen moeten worden óm het 
monument te behouden. 

Onder de voornaamste tentoonstellingen mag, behalve 
de permanente tentoonstelling van bouwmaterialen in 
het gebouw der Maatschappij, die van inlandsch aarde
werk en terra-cotta genoemd worden. Op deze. ten* 

(A. et A.) BERICHT. 
Naar aanleiding van een artikel in de Amsterdam

mer, Dagblad voor Nederland van Dinsdag 11., stellen 
wij er prijs op te verklaren, dat naast de stukken, 
met A . et A. gemerkt en waarvan wij de verantwoor
delijkheid dragen, onze kolommen ook steeds open
staan, waar het geldt een andere zienswijze te verde
digen dan de onze. Het zou van bekrompenheid ge
tuigen , indien wij alles, wat niet in onzen geest ge
schreven is, onverbiddelijk uitsloten. 

„Hoor en wederhoor" is steeds onze leus. Red. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Woensdag, den 25 Mei j.1., hield de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst de 558te algemeene 
vergadering in het maatschappelijk gebouw. Deze ver
gadering , door een veertigtal leden bezocht, werd door 
den Voorzitter, den heer C. Muyskcn, met een welkomst
groet geopend. Hij gaf het woord aan den Secretaris, 
die een uitvoerig verslag uitbracht over de verrichtin
gen en den toestand der Maatschappij in het afgeloopen 
jaar, waaraan het volgende is ontleend: 

Door de uitgegeven werken, waaronder het album 
der vijf bekroonde Beursontwerpen voor Amsterdam toonstelling werden medailles der Maatschappii/"t©egc-
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kcnil aan de fabriek Rozenburg tc 's-Hage, Joost Thooft 
en Labouchère te Delft, Gebr. Tichelaar te Makkum, 
J. van Hulst te Harlingen en J . Schillemans te Utrecht 

De bemoeiingen van het Bestuur der Maatschappij 
in zake het ambachtsondenvijs liggen nog versch in 
het geheugen; ook die voor het opstellen van eene 
concept bouwverordening, die aan het bureau der Maat
schappij tegen betaling van 50 cent verkrijgbaar is. 

Voorts heeft het Bestuur eene commissie benoemd 
om te onderzoeken welke maatregelen kunnen worden 
aanbevolen om den hinderlijken rook in steden te 
bestrijden. 

De Afdeelingen der Maatschappij, 9 in getal, ver-
keeren meerendeels in vrij bloeienden toestand. 

liet verslag, waarvan het bovenstaande niet dan een 
kort uittreksel is, werd toegejuicht, en de Voorzitter 
bracht den heer Rieber dank voor de trouwe zorgen, in 
het afgeloopen jaar aan de Maatschappij besteed. 

Bij afwezigheid van den Penningmeester werd het 
verslag over de geldmiddelen door den Secretaris uit
gebracht; de balans sluit aan credit- en debetzijde met 
een bedrag van ƒ87,413.54 en wijst ccn kassaldo van 
ƒ32.96 aan. De heer Stoeller rapporteerde namens 
de commissie, dat de rekening en verantwoording in 
volkomen orde was bevonden, waarop den Penning
meester décharge verleend en der Commissie cen woord 
van dank gebracht werd. 

De Voorzitter wees de heeren Van der Goes, Van 
Lith en Berlage aan als leden der commissie tot stem
opneming cn deelde mede, dat voor de vacature Met
selaar, dc heeren W. C. Metzclaar, J. R. de Kruijff 
en A. van Dclden en voor de vacature Cramer de 
heeren H . Cramer, J. J. Weve en E. Gugel als can
didates waren aangewezen. De aftredende bestuurders 
werden met groote meerderheid herkozen; de heer 
Cramer, ter vergadering aanwezig, verklaarde zich be
reid opnieuw zitting te nemen en den heer Metzelaar 
zal van zijne benoeming kennis worden gegeven. 

Op voorstel van den heer Van der Linden werd de 
aftredende Voorzitter bij acclamatie als zoodanig her
kozen; de heer C. Muysken verklaarde zich bereid die 
betrekking te aanvaarden , te meer daar hij volgens de 
bepalingen der wet een volgend jaar moet aftreden en 
dan niet herkiesbaar is. 

Dc conclusiën van het rapport der beoordeelaars van 
de prijsvragen , waarvan het jaarverslag van den Secre
taris reeds meldingma;ikte, werden voorgelezen , waar
op de uitreiking der belooningcn aan de bekroonden 
plaatsvond. Onder hartelijke bewoordingen overhan
digde de Voorzitter den behaalden prijs aan den heer 
I". W. M. Poggenbeek, om daarna de onderscheiding, 
den heer Joseph Th. J. Cuypers ten deel gevallen, 
aan zijn vader, het Bestuurslid Dr. P. J. H . Cuypers, 
ter hand te stellen De derde prijswinner, de heer 
N . Nelis, is evenmin ter vergadering tegenwoordig. 

Bij het uitreiken der medailles, aan de heeren J. J. 
Weve, J. F. L. Frowein en J. M. L . Lotz op de 
jaarlijksche tentoonstelling van Bouwkunst toegekend, 
blijkt, dat alleen de heer Frowein ter vergadering is 
verschenen, waarop de Voorzitter hem de onderschei
ding, onder het uitspreken van een gelukwensen, 
aanbiedt. 

Bij de behandeling der begrooting voor 1888 her
haalde de heer Leliman het vroeger gedaan verzoek 
om op het ontwerp, dat den leden wordt toegezonden, 
voor elke rubriek ook het bedrag te vermelden, dat 
werkelijk besteed is. Dit zou het overzicht vergemak
kelijken en gelegenheid geven een kijkje achter de 
schermen te nemen. Gaat spreker de posten der be
grooting na, dan betreurt hij 't, dat voor contribution 
een lager bedrag is uitgetrokken; hij acht de uitgaven, 

voor tijdschrift en weekblad aangewezen , tc hoog en 
geeft in overweging bij anderen tc informecren, als de 
loopende contracten geëindigd zijn. Dc som van / ' 4 C 0 
voor prijsvragen is te gering en als men daarbij be
denkt, dat aan Cordonnier f 10,000 werd uitbetaald, 
dan komt verhooging van dezen post, vooral in het 
belang van jeugdige concurrenten, billijk voor. Spreker 
wenscht de toelagen aan de Afdeelingen in te trekken, 
waartoe in 1890 bij de wetsherziening mogelijkheid 
bestaat; dat bedrag toch heeft voor de Afdeelingen 
weinig waarde en kan beter besteed worden, o a. voor 
onderwijs, waarvoor ƒ50 bestemd is. De tractementen 
en pensioenen tot een bedrag van f 2900 zijn hoog; 
de geheele begrooting is / 16,470 , zoodat de admini
stratiekosten ruim 17% bijdragen. Het onderhoud van 
het gebouw daarentegen , op ƒ 200 geraamd, is zuinig 
cn het verdient overweging het armoedig plafond van 
de vergaderzaal eenigszins te verfraaien. De belasting 
zou naar de meening van den heer Leliman minder 
kunnen bedragen, als de fiscus gewezen werd op het 
doel van het maatschappelijk gebouw; ook met den sluit
post heeft hij om het geringe bedrag geen vrede. 
Spreker betreurde het, dat het Bestuur zich in de beurs
quaestie partij heeft gesteld, want de eerste stap leidt 
tot een tweede en als de Gemeenteraad het verzoek 
tot de Maatschappij richtte om advies, dan zouden 
daaruit kosten kunnen voortvloeien, die niet bestreden 
kunnen worden uit de / 144 , voor onvoorziene uitgaven 
geraamd. Het is daarom, dat spreker het Bestuur 
vrijheid wil geven tot overschrijving van posten. 

De heer Knuttel is omtrent de inmenging van het 
Bestuur in de beursquaestie van een ander gevoelen 
dan de heer Leliman, cn betuigt adhesie aan zijne 
handelwijze, waarop de heer Leliman antwoordde, dat 
hij de goede bedoelingen van het Bestuur erkent, 
maar het blijft afkeuren dat het zich partij heeft gesteld 
in eene zaak, die reeds zoovele partijen heeft. 

In antwoord op de bemerkingen van den heer Le
liman op de begrooting bracht de Voorzitter in het 
midden, dat het denkbeeld omtrent opgave der wer
kelijk besteede gelden een punt van overweging kan 
uitmaken; voorts dat de post, voor contribution uitge
trokken , weinig verminderd is, als daarbij niet alleen 
op de gewone, maar ook op de buitengewone en 
kunstlievende leden gelet wordt. De som van ƒ4500 voor 
weekblad en tijdschrift moge hoog voorkomen, in 
vergelijking tot het totaalcijfer is zij het niet, want de 
honoraria der medewerkers zijn daaronder begrepen; 
dat er voor prijsvragen niet meer is uitgetrokken , ligt 
in hoofdzaak aan het besluit der Vergadering, waarbij 
het toekennen van medailles op den voorgrond werd 
gesteld. Hoe wenschelijk het voor het budget moge 
zijn om de toelagen aan de Afdeelingen af te schaffen , 
vergete men niet, dat deze Afdeelingen teere plantjes 
zijn; is er voor onderwijs ditmaal / ;o uitgetrokken, 
in het afgeloopen jaar werd voor het rapport omtrent 
het vakonderwijs ongeveer ƒ 600 betaald, zoodat de 
zuinigheid in acht genomen moet worden. De bewe
ring omtrent het hooge bedrag van tractementen en 
pensioenen werd niet gedeeld; verleden jaar gaf de 
heer Leliman zelfs te kennen, dat eene verhooging 
wenschelijk was en wat nu het zuinige onderhoud van 
het gebouw en het noodzakelijke van een passend 
plafond in de vergaderzaal aangaat, diene als antwoord, 
dat men moet roeien met de riemen , die men heeft. 
Aan den wenk om pogingen in het werk te stellen tot 
verlaging van het bedrag der belasting zal gevolg ge
geven worden, al betwijfelt het Bestuur, dat dit tot het 
beoogde doel zal leiden. Ten slotte bracht de Voor
zitter in het midden, dat de verdediging der handel
wijze van het Bestuur in de beursquaestie na het door 
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den heer Knuttel gesprokene zeer gemakkelijk valt. I 
Er bestaat verschil tusschen het uitspreken van eene I 
meening en het stellen van partij; het behartigen van j 
de belangen der bouwkunstenaars is de taak der Maat
schappij en zwijgen zou onverantwoordelijk zijn. 

De heer Leliman bleef in zijne repliek den achter
uitgang van het aantal gewone leden betreuren , wees 
op het getal der niet-betalers en vestigde de aandacht 
op het contract met den uitgever van weekblad en 
tijdschrift, dat wellicht op meer voordeelige wijze kon 
gesloten worden en waartoe een onderzoek werd aan
bevolen. Dat er voor de beantwoording eener prijs
vraag ƒ50 wordt uitgeloofd, strekt niet om mededin
ging te bevorderen en dat er slechts /' 50 voor onderwijs 
kan bestemd worden, noemt spreker ignoble; heeft het 
rapport ƒ600 gekost, dan zou voor onderwijs wel 6 
mille mogen besteed worden. 

De heer Dr. P. J. H . Cuypers vestigde er de aan
dacht op, dat de vorige spreker de handeling van het 
Bestuur opzichtens het bedrag van den begrootingspost 
voor onderwijs op eene wijze heeft aangeduid, die hem 
noopt spreker te verzoeken dit woord in te trekken. 

De heer Leliman antwoordde , dat de Maatschappij 
de begrooting vaststelt en niet het Bestuur; voorts 
dat door hem niets kwetsends bedoeld is. Nadat de 
heer Van Malsen als zijne meening te kennen gaf, 
dat de heer Leliman het geïncrimineerde woord nu van 
het Bestuur naar de Maatschappij heeft geslingerd, 
waartegen hij protest aanteekent, repliceerde de heer 
Leliman , dat het woord in den goeden zin bedoeld was 
om de wanverhouding tusschen het belang van den 
post en de daarvoor uitgetrokken som aan te duiden, 
maar dat hij dit wilde terugnemen, als dit aanstoot geeft. 

De begrooting werd zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen , waarop de aandeelen 288, 266, 46, 208 
en 10 der geldleening door de heeren Van Malsen en 
Noordendorp werden uitgeloot. 

Omtrent het houden van de September-vergadering 
deelde de Voorzitter mede, dat bij het Bestuur het 
denkbeeld is overwogen ditmaal naar eene plaats te 
gaan, waar geene Afdeeling gevestigd is, b. v. naar 
Nijmegen of Maastricht. De heer Leliman kon zich 
hiermede vereenigen, maar wees op de bepalingen der 
wet, die dit schijnen te verbieden. Nu er namen ge
noemd werden van plaatsen, waar geene Afdeelingen 
bestaan, achtte de heer Van Lith zich bevoegd daar
aan Dordrecht toe te voegen. De Voorzitter was van 
meening dat het Bestuurslid, te Dordrecht wonende, 
zich zou doen gelden, als deze plaats voor het houden 
van de September-vergadering werd aangewezen. De 
heer P. J. H . Cuypers wilde dit denkbeeld niet be
strijden, maar achtte een bezoek aan plaatsen, waar 
men minder gemakkelijk komt, meer geschikt; als 
zoodanig komen Nijmegen en Maastricht in aanmer
king als een paar oude steden, waar veel beziens
waardigs is en ook in lateren tijd veel gedaan werd. 
De heer Van Malsen begreep de bedoeling van het 
voorstel, maar drukte zijne vrees uit dat de vergade
ring slecht bezocht zou worden ; in dit opzicht zou 
Dordrecht de voorkeur verdienen, als daartegen geen 
bezwaar bestaat met het oog op de wet. Nadat de 
heer Veth de keuze van Nijmegen had aanbevolen, 
werd door de heeren Cuypers en Van Malsen van ge
dachte gewisseld over de vraag, of eene afwijking der 
wetsbepalingen mocht worden toegestaan, waarna de 
heer Leliman op het gelukkige denkbeeld kwam te 
Arnhem te vergaderen en dan eene excursie naar Nij
megen te maken, waarmede de Vergadering zich ver-
eenigde. 

De heer Van der Linden deed namens vele leden 
de vraag of een voorstel tot wetsverandering in de 

aanstaande September-vergadering zou kunnen behan
deld worden ; hij deed dit met het oog op dc omstan
digheid, dat eene behandeling in Mui d. a. v. de zaak 
te lang zou ophouden. De Voorzitter antwoordde dat 
het Bestuur geen bezwaar heeft en het somwijlen ge
wenscht kan zijn overeenkomstig het verlangen van 
den voorsteller te handelen. 

De heer De Haan deelde het voornemen mede om 
een voorstel in te dienen tot het brengen van eene 
verandering in de wet, waardoor de verplichte aftre
ding van den Voorzitter in het volgende jaar zou wor
den ingetrokken ; hij deed cen beroep op de leden om 
deze zaak te ondersteunen. 

De heer Leliman bracht hulde aan het Bestuur, 
uitte den wensch dat vele leden gratis zouden mede
werken aan weekblad en tijdschrift en richtte eenige 
waardeerende woorden tot den Secretaris, waarna de 
vergadering gesloten werd. 

Op Donderdag 26 Mei te elf uren werd de alge
meene vergadering voortgezet met eene voordracht van 
Dr. P. J. H . Cuypers over ambachtsondenvijs. Spre
ker ving aan met te wijzen op het feit, dat de ver-
waarloozing van den handwerksman, met betrekking 
tot de kennis van zijn vak, samengaat met verbreking 
van maatschappelijke banden. De Fransche omwente
ling had veel goeds tot stand gebracht, maar ook 
kwaad gedaan door het vernielen van heilrijke instel
lingen. Mannen van vooruitgang betreuren de afschaf
fing der gilden, die van af de dertiende eeuw beston
den. De opheffing der gilden heeft die leemte in den 
maatschappelijkcn toestand teweeggebracht, waaruit 
het socialisme is ontkiemd. Groot en ernstig was de 
fout, die door opheffing der gilden in 1791 begaan 
werd, daar zij de desorganisatie van het handwerk na 
zich sleepte. Geen Kamers van Koophandel, geen 
bouw- of politic-verordeningen hebben de leemten, 
door die opheffing ontstaan, kunnen aanvullen. Ook 
de richting van onzen tijdgeest scheen deel tc hebben 
in den achteruitgang van het ambachtswezen: het denk
beeld van baas te zijn bezielt ieder, zonder dat men 
zich een denkbeeld wil vormen van hetgeen vereischt 
wordt om inderdaad „meester" te zijn. 

Spreker gaf daarna een kort overzicht van de inrich
ting van het gildewezen en wees daarbij op het heilrijke 
dier instelling. Dat men algemeen begint te erkennen, 
dat een andere toestand moet worden in het leven 
geroepen, blijkt uit hetgeen in Duitschland en België 
en ook in ons land tot reorganisatie van het handwerk 
wordt gedaan. Toch geldt het hier een der moeilijkst 
op te lossen problemen — veel moeilijker dan de 
schrijvers van zoovele in den laatsten tijd verschenen 
brochures over deze zaak schijnen te meenen. Spr. 
leverde daarna eene critiek op verschillende aangeprezen 
middelen, o.a. op die, door den schrijver van het 
vlugschrift: „Geen ambachtsscholen, maar ambachts-
werkplaatsen" in overweging gegeven. De schrijver 
blijkt een idealist te zijn, die alle harten naar zijn eigen 
rekent en den handwerksman hoog genoeg stelt om 
door vrijwillige samenwerking tot een beteren toestand 
te komen; volgens hem is de tijdgeest oorzaak en zijn 
algemeene regelen niet noodig. Dc leidende geest 
moet uitgaan van erkende vakmannen, die de zucht 
voor goedkoop en slecht werk bestrijden. Maar waar 
die mannen te vinden en de werkplaatsen op te richten, 
zooals schrijver ze wenscht? Het denkbeeld der in
richting is vaag en na het doorlezen der brochure komt 
men tot de gevolgtrekking, dat de werkplaats optreedt 
als controleerende macht en dat in den Raad van Be
stuur elk vak vertegenwoordigd wordt. Spreker wijst 
de gebreken en het onmogelijke van dit stelsel aan, 
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waarbij aannemen ook als een der vakken is aangewe
zen. De onderscheiding van leerlingen, candidaten en 
meesters vindt bestrijding , vooral daar in het Bestuur 
ook leerlingen kunnen worden opgenomen; over de 
verplichtingen der leden wordt los en luchtig gedacht, 
zoo ook over de bepalingen van het loon, dat naar 
de behoefte van den tijd zou geregeld worden en dan 
nog wel in overleg met candidaten cn leerlingen. 

Spreker heeft op dit punt andere meeningen. Verder 
deze zijne eigen meening ontwikkelende, komt hij tot 
de slotsom , dat zoolang de bazen zeiven niet ontwik
keld genoeg zijn om hunne ondergeschikten op te 
leiden, de Staat moet tusschenbeide treden. Waar de 
leemte algemeen gevoeld wordt, moet ook een algemeen 
middel ter verbetering worden aangewend. Kik ambt 
heeft zijne scholen, zijne officiëele opleiding voor offi
cieren , advocaten, enz. Zoo worde het ook met het 
oog op onzen handwerksstand. 

Spr. wenscht dus de invoering van Staatswege van 
verplicht teekenonderwijs op de lagere scholen; teeken
onderwijs, toegepast op het ambacht, in de kleine ge
meenten ; ambachtsavondscholen en ambachtsdagscholen 
in grootere gemeenten. Dan eene wet op den ver
plichten leertijd, eene wet regelende de plichten en de 
verantwoordelijkheid der bazen , der ouders en voogden. 
Men heeft tegenwoordig den mond vol van de rechten 
des volks — het wordt tijd ook eens te denken aan 
de plichten, die elk voor zich te behartigen heeft om 
die rechten waardig te worden. 

De heer J. F. Metzelaar werd bang voor de door den 
heer Cuypers aangeprezen denkbeelden van hervorming ; 
werd op Frankrijk en Duitschland gewezen, dan moest 
ook gedacht worden aan de middelen ,' in die landen 
in practijk gebracht om het handelsverkeer aan ban
den tc leggen. Spreker was van meening dat denkende 
koppen den vrijen handel huldigen en dat bescherming 
slechts enkelen kan verrijken. Hij verwachtte daarvan 
niets; de arbeid moet vrij zijn, evenals het protectio
nisme in den handel moet worden geweerd ; de huidige 
toestand is een abnormale, vooral in de groote steden, 
en de tijd zal ook hierin het remedie brengen. Aan hen, 
die het land bereizen en vele plaatsen bezoeken, is 
het bekend, dat het ambacht op het platteland niet is 
achteruit gegaan; in de steden, die sedert den aan
leg van spoorwegen en door zucht naar genot zich in 
groote mate hebben uitgebreid, vindt men tal van 
werklieden, door de bouwwoede daarhenen gelokt, die 
het handwerk niet verstaan. Eene wederinvoering der 
gilden zou alleen dienen om enkele menschen rijk te 
maken en de groote misbruiken, die vroeger plaats
vonden, opnieuw in het leven te roepen. Het is op 
deze gronden, dat spreker de gilden niet terugwenscht 
en evenmin groote verwachting heeft van opgevoerd 
teekenonderwijs; de ambachtsman moet in het maken 
van uitslagen geoefend worden en het hoog klimmen 
is verkeerd, want practische ervaring moet hoofdzaak 
blijven. 

De heer Leliman sloot zich bij den voorgaanden 
spreker aan, want de practijk moet den boventoon be
houden. De critiek op het vlugschrift trok hem min
der aan, sedert de quaestie van het vakonderwijs be
handeld werd in het rapport, dat den Minister van 
Binncnlandsche Zaken is aangeboden en hij hoopte dat 
subsidie door den Staat zal worden gegeven. Spreker 
verklaarde zich tegen de gilden en wees erop, dat 
er veel gedaan is om den toestand van den werkman 
te verbeteren en tal van ambachtsscholen de kiem 
vormen voor degelijk onderwijs ; er zouden nog meer 
scholen en werkplaatsen moeten worden opgericht, 
maar waar dan te blijven met al het werk, dat kin
derwerk is en blijft? 

' De heer Van Malsen bracht in het midden, dat de 
I heer Cuypers geenszins bedoeld kan hebben — althans 
! dit was hem niet gebleken — de gilden weder in te 
voeren. Alleen was gezegd, dat bij de verdwijning 
der gilden daarvoor niets in de plaats was gekomen. 
Het is toch een feit, dat de ambachtsman geen ander 
onderwijs geniet als dat op de lagere school gegeven 
wordt volgens een programma, door onderwijzers op
gesteld, en dit is het begin van het kwaad. 

Dit zou door teekenonderwijs verholpen kunnen wor
den , maar spreker schroomt op gebreken te wijzen , 
wijl men zich daardoor het verwijt van tegenstander 
van het onderwijs op den hals haalt. Wat het huidige 
teekenonderwijs betreft, spreker was met de richting 
niet ingenomen. Het werd niet practisch genoeg ge
geven, niet genoeg in verband met de verschillende 
vakken; de ambachtsman moet leeren de teekeningen 
te begrijpen en doet hij dit, dan staat hij hooger dan 
zij, die zich tot teekenen bepalen. Practische werkplaat
sen zijn onnoodig en dikwerf oorzaak van onhebbelijke 
concurrentie met bazen; alleen ten koste van veel geld kun
nen zij in het leven gehouden worden , en wat zij voort
brengen zijn kasplanten. 1 Iet rapport der Commissie geeft 
de beste oplossing aan de zaak , mits daarbij tevens het 
verband tusschen meesters en knechts beter geregeld 
wordt. Bestaat er een goed stelsel voor opleiding 
van leerlingen, dan zullen de patroons zich beijveren 
daarvan geschikte werklieden te maken en aan den 
tegenwoordigen toestand, waarbij het werkvolk eene 
vlottende bevolking is, komt een einde. 

De heer Van der Linden brak een lans voor de am
bachtsscholen en kwam tegen het denkbeeld van den 
vorigen spreker op, dat de leerlingen kasplanten zijn. 
De scholen kennende, zou de heer Van Malsen een 
ander oordcel vellen, want het teekenonderwijs is prac
tisch en alles is ingericht om handwerkslieden , en niet 
teekenaars cn opzichters, te kweeken. 

De heer Van Malsen bracht in herinnering, dat hij 
op het bezwaar gewezen had over het onderwijs te 
spreken; hij is niet tegen ambachtsscholen, mits goed 
ingericht en zoodanig, dat ze bestaan kunnen. Het 
voorbeeld , door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij gegeven om leerlingen op te leiden en waarop 
door een der aanwezigen gewezen werd, is hem be
kend , maar deze zaak was gemakkelijk te regelen, 
daar de Maatschappij voor zich zelve en niet bij con
currentie werkt 

De heer De Haan wilde de jongelieden, die de 
ambachtsschool verlaten, ter verdere opleiding aan de 
bazen toevertrouwen. 

Den heer Cuypers was het aangenaam, dat de heer 
Van Malsen hem beschermd had bij dc vooronderstelde 
voorliefde voor de gilden, waaruit hij de gevolgtrek
king maakt niet onduidelijk gesproken te hebben; het 
was een Fransen schrijver, die de meening was toege
daan en spreker verlangde daarvoor wettelijke bepa
lingen. Let men op de werking der gilden, dan kan 
niet ontkend worden dat zij banden vormden , waar
door veel goeds tot stand kwam, al moet toegestemd 
worden, dat er ook misbruiken bestonden. Spreker 
heeft alleen de noodzakelijkheid betoogd van eene re
geling der betrekking tusschen meester en leerling; 
eene regeling, die het handwerksvak op vastere grond
slagen vestigt dan hedentendage het geval is. 

De Voorzitter bedankte den heer Cuypers voor de 
gehouden voordrachten juichte het toe, dat de brochure 
van een vakman besproken is, waarop den heer Leli
man het woord gegeven werd om zijne vreugde te 
betuigen voor de concessies, door den heer Cuypers 
gedaan; het staat spreker voor den geest dat in de 
voordracht de gilden wel degelijk werden terugge-
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wenscht en hiertegen moest hij zich verklaren. Onder
wijs is onmisbaar; al werd daaraan vee! gedaan, er 
blijft nog veel te doen overig. 

Alvorens de pauze in te stellen, wijdde de heer 
Leliman een woord van hulde aan het oudste lid der 
Maatschappij, den heer B. Blanken, oud-architect, die 
trots 'zijne 88 jaren, met een kleinzoon de vergadering 
bijwoonde. 

Na heropening hield de heer H . P. Berlage Nzn. 
een voordracht over blijde inkomsten en steden 
in feesttooi. 

Naar aanleiding van het jongste feest, in Neèrlands 
hoofdstad gehouden, stelde spreker de vraag of het 
feestkleed, dat zij had aangetrokken, smaakvol is ge
weest? Te dien einde veroorlooft hij zich een kleine 
inleiding om speciaal te spreken over bekleeding. In het 
antieke huis werden rijke gordijnen tusschen de zuilen 
der zuilenhal opgehangen en werd aan de draperie groote 
beteekenis gehecht; spreker gaf verschillende be
schrijvingen van fraaie versieringen der tempels in 
Griekenland en Egypte, van gecostumeerde optochten 
bij de volken der Oudheid gehouden, cn in het bij
zonder van het vierjaarlijksch feest te Athene. 

Het materiëele gedeelte der versiering was hetzelf
de als hedentendage, omdat de geheele decoratieve 
versiering der monumenten slechts tijdelijk en alleen 
voor het feest was berekend. Spreker deed daarna 
eenige mededeelingen omtrent de feesten en optochten 
bij de oude Romeinen, die evenzeer door sierlijkheid 
uitmuntten; hij doorliep aan de hand der geschiedenis 
de middeleeuwen en bracht vervolgens zijn hoorders 
in het zonnig Italië bij de blijde inkomst van Paus 
Leo X , bij den intocht van Prins Kardinaal Ferdi
nand in Antwerpen en die van den Graaf van Lei-
cester in Amsterdam. 

Bij deze stad stilstaande, besprak hij terloops de 
verschillende aldaar gehouden feesten tot aan het jaar 
1849 en vermeldde den intocht van den Koning in het 
jaar 1861, na den watersnood. 

De versiering is in het zuiden van Italië, waar de 
zon aan alles kleur en leven geeft, gemakkelijker dan 
in ons land. Voor Amsterdam vooral is het zeer 
moeilijk een passend feestkleed te vinden wegens haar 
eigenaardige schoonheid, die in de hoogste mate schil
derachtig, maar in het geheel niet monumentaal is. 

In het Zuiden zijn wel is waar de kleuren gloeiender, 
maar zij zijn door de rustige lijnen der monumentale 
architectuur verdeeld en laten zich beter beklecden 
dan de schilderachtige Renaissance van het Noorden. 
Wanneer men de veelkleurige baksteengevels met de 
bergsteenfagades van het Zuiden vergelijkt, dan is reeds 
de moeilijkheid van de versiering der eersten niet twij
felachtig. Geen tapijten, zooals in het Zuiden, zijn 
hier mogelijk, alleen het groen kan het tegen de bonte 
geveltjes uithouden, waarbij onze vlag, omdat ze wat 
hard van kleur is, krachtig kan medewerken. 

Het ligt dus, volgens spreker, voor de hand dat de 
hoofdmomenten der versiering niet aan de gebouwen 
moeten aangebracht worden, maar daarvan geïsoleerd; 
zijn in een stad groote perspectieven, monumentale lij
nen aanwezig, dan is de decoratieve versiering van dat 
perspectief aan te bevelen. 

Met uitzondering van de drie groote grachten , is 
Amsterdam bijzonder arm aan monumentale lijnen. 

Kleine perspectievische inkijkjes zijn echter in tame
lijk grooten getale in Amsterdam aanwezig, zooals de 
Heiligeweg en de Vijzelstraat, die bij de jongste fees
ten uitstekend waren versierd. Spreker moet ook tne-
dedeelen, dat de versieringen in de Jordaan tot de 
beste konden gerekend worden. 

In ieder geval is het zeker, dat men een kunstenaar 
noodig heeft, ook voor de eenvoudigste versieringen. 
Het is niet genoeg met een burgermans smaak voor 
den dag te komen; dat hebbende I leeren-en Keizers
grachten bewezen , want daar zijn geen kunstenaars 
aan het werk geweest. 

Spreker vereenigde zich met het gevoelen der Jury, 
die aan het monument op den Dam en de Galjoot den 
eersten prijs heeft toegekend. Afgescheiden van de 
uitvoering waren zij de beste decoraties , omdat zij in 
verband met dc omgeving goed waren opgevat. Overal 
trouwens waar triomfpoorten, obelisken enz. zijn opge
richt, hebben de ontwerpers blijkgegeven van begrip 
voor decoratieve kunst. 

Gecontinueerde decoraties in straten, op grachten of 
pleiner., waar geene monumentale perspectief bestaat, 
moeten veroordeeld worden. Een der vermakelijkste 
voorbeelden was o. a. het Rembrandtsplcin, dat, be
halve de kermisachtige uitvoering, ook als decoratie 
niets beduidde. 

Zal het geïsoleerde decoratief aan alle eischen voldoen , 
dan moet het ook op zichzelf een kunststuk zijn. 

A priori zijn alle triomfpoorten enz. af te keuren, die 
b. v. in klassieken stijl met geschilderde nabootsing 
van bergsteen zijn opgetrokken. Hare architectuur moet 
zeer decoratief worden behandeld, dus polychroom, 
desnoods geheel geschilderd; een beetje al te barok 
kan geen kwaad. 

Spreker wees daartoe o. a. naar de decoratie van 
het monument op den Dam. Deze verborg een leelijke 
kern, maar was als tijdelijk monument uitstekend op
gevat , want de vormen waren voor het materiaal pas
send , en de kleuren zeer decoratief; een bewijs hoe 
goed de bouwmeester, die zelfs zoo ver ging de be
kroningsfiguur te vergulden, en de decorateur hebben 
samengewerkt. 

Daarna trad spreker nog in eenige beschouwingen 
over de eischen van verlichting en meent, dat bij de 
jongste verlichting Amsterdam veel meer partij van het 
water had kunnen trekken; daardoor slaagden de ver
lichtingen van de galjoot en van den tempel in den 
Amstel zoo volkomen. De verlichting der bruggen is 
wenschelijk en als't ware aangegeven voor Amsterdam; 
voor gebouwen acht spreker de verlichting van de 
architectonische lijnen de beste. 

Spreker eindigde de belangrijke voordracht met de 
hoop belangstelling gewekt te hebben en ontving den 
dank van den Voorzitter, waarmede de Vergadering 
met applaus instemde. 

De heer Noordendorp besprak het schrijven , door 
het Bestuur aan Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam gezonden en opgenomen in het Bouwkun
dig Weekblad van 23 April; de inhoud van den brief 
strookt niet met de conclusie van het rapport over het 
vakonderwijs en z. i . is er weinig goeds te wachten, 
als er gehandeld wordt in afwijking met een rapport, 
waarmede de Vergadering zich vereenigd heeft. 

De heer Leliman bracht het gisterenavond door 
hem gesprokene in herinnering en herhaalde dat de 
Maatschappij zich boven de partijen moet stellen om 
invloed uit te oefenen; wordt heden tegengesproken, 
wat gisteren werd vastgesteld, dan breken wij de zaak 
af. Spreker wil geen afkeurend oordeel vellen, maar 
acht den maatregel van het Bestuur slecht gekozen. 

De Voorzitter verdedigde de handelwijze van het 
Bestuur en was van meening, dat de bedoeling niet 
goed begrepen werd. In den brief werden 5 punten 
geformuleerd en werd het aanbod gedaan de bezwaren 
tegen de reorganisatie van het onderwijs aan de Aca
demie nader te motiveeren, waarvoor bij het afzenden 
de tijd ontbrak; daarbij was geene sprake zich partij 
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te stellen, maar wel van het uitspreken eener meening 
Ook de heer Van der Linden was van gevoelen, dat 

de afkeuring van het onderwijs aan de ambachtsscholen 
met deze zaak niets te maken had , waarop de heer 
Cuypers den inhoud van den brief verdedigde. Een 
poging van den heer Van Malsen om de interpellatie 
in te trekken, mocht niet gelukken; de heer Noor
derdorp had geenszins dc bedoeling het Bestuur eenig 
verwijt te maken, maar achtte zich (gerechtigd om 
zijn gevoelen uit te spreken, nu hij zich met het adres 
aan Burgemeester en Wethouders niet kon vereenigen. 
Ook de heer Leliman bleef bij de meening, dat ingrij
pende zaken door de leden moeten beslist worden, 
waarop de Voorzitter te kennen gaf, dat het de voor
keur verdiende om beschuldigingen tegen het Bestuur 
behoorlijk te formuleeren. 

Aan de orde is het schrijven van het Hoofdbestuur 
der Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en 
Handwerksnijvcrheid in Nederland over organisatie van 
wedstrijden voor handwerkslieden, waaromtrent door 
den Voorzitter werd medegedeeld, dat zedelijke steun 
toegezegd en een zilveren medaille aangeboden is. 

De circulaire der Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering van Nijverheid omtrent de oprichting van 
een proefstation gaf aanleiding tot discussie; het voor
stel van het Bestuur om, met het oog op den stand 
der geldmiddelen, geen geld beschikbaar te stellen en 
het nemen van initiatief aan de leden over te laten, 
ondervond tegenspraak bij de heeren Klinkhamer en 
Van Malsen. Naar aanleiding van het gesprokene door 
laatstgenoemde, werden de leden in de gelegenheid 
gesteld van hunne belangstelling in het proefstation te 
doen blijken, waaraan staande de vergadering begin 
van uitvoering werd gegeven. 

De heer Frowein besprak de samenstelling der jury 
voor de beoordeeling der prijsvragen van de Maatschappij 
en wenschte daarin verandering te maken , waarop de 
Voorzitter antwoordde, dat art. 13 der wet bepaalde 
voorschriften geeft, die in acht genomen worden; bij 
de gelegenheid, die in 1890 openstaat veranderingen 
in de wet te brengen, kan dit punt in overweging ge
nomen worden. 

Op voorstel van het Bestuur werd de heer Henri 
Beyaert, architect te Brussel, tot eerelid benoemd. 

De heer Leliman sprak eenige welwillende woorden 
tot het Bestuur en de vertegenwoordigers der pers, 
waarna de Voorzitter de vergadering sloot met de me
dedeeling , dat de leden aan het abattoir gewacht werden. 

BKURSPRAAT III. 
De beursstorm duurde voort. De „knollen voor 

citroenen" , die de heer De Kruijff reeds in Burger
plicht verkocht had , bood hij het publiek ook in een 
dagblad en in een technisch blad aan. Men heeft dus 
van de knollen zijn bekomst kunnen krijgen, wellicht 
er zich zelfs een indigestie aan kunnen eten. 

Ook in uwe kolommen is over de tentoonstelling 
der beurs-ontwerpen een enkel woordje gezegd. Trok 
het onderwerp uwe redactie niet aan ? Ik bespeurde 
althans niets van het scherp vernuft, dat in den regel 
uwe critieken pleegt te kenmerken. Was misschien 
het gevoel van matheid en loomheid, waarvan de heer 
Gosschalk in Burgerplicht gewaagde, ook bij u aan
wezig ? 

Uw critiek was kort, dit dient gezegd te worden. 
Toch geloof ik, dat het wel zijn nut gehad zou heb
ben , indien gij de „juiste gronden", waarop gij de 
beurs-voordracht zoudt kunnen weerleggen, niet aan de 
openbaarheid onttrokken had. Er had in het debat 
van de aanstaande Raadszitting door velen, die minder 
op de hoogte van technische quaesties zijn, zulk een 

dankbaar gebruik van gemaakt kunnen worden. Nu 
zal het Dagelijksch Bestuur denken, dat gij u van de 
quaestie met een Jantje-van-Leiden hebt willen afmaken. 

Niet gelukkig achtte ik ook uw eerste argument 
gekozen. Gij zegt daar, dat de deskundigen der ge
meente , die aangewezen waren om later zelf een ont
werp op te maken en dus niet onpartijdig konden zijn, 
de begrooting van kosten der bekroonde ontwerpen 
gemaakt hebben, en gij keurt dit als onbillijk en niet 
nobel af. Uit de voordracht schijnt echter te blijken, 
dat de heeren Cordonnier, Groll en Ohmann gelegen
heid hebben gehad , over die begrooting hun oordeel 
uit te spreken, ja, dat hun zelfs veroorloofd is, be
zuinigingen aan te brengen. Indien dit nu zoo is, 
waar blijft dan uw argument? 

Beter is uw tweede argument. A l zal het natuurlijk 
niet aan dezulken ontbreken, die betoogen, dat de Ge
meente geen de minste verplichting meer heeft tegen
over de beide bekroonden (is het niet zonderling, dat 
men , hoewel toch Cordonnier alleen bekroond is, steeds 
blijft spreken van de beide bekroonden ?), gij zult met 
uw pleidooi voor het auteursrecht bij velen instemming 
vinden 

Kort is uw beschouwing over het nieuwe plan. Had 
gij u van de plattegronden wel mogen afmaken met 
de banale phrase, die gij daaraan wijdt? Waar in de 
voordracht de grootte der lokalen uitvoerig is opge
geven , had gij, om indruk te maken, moeten aange
ven welke „dienst-lokalen" te klein zijn. Gij zoudt 
dan der oppositie een zeer krachtig wapen in handen 
gegeven hebben. 

Schoone verhoudingen laten zich niet onder cijfers 
brengen, en men zal u dus niet kwalijk nemen, dat 
gij uwe opinie over de meer of minder goede propor
tie van het nieuwe project niet door bewijzen staaft. 
Over smaak valt niet te twisten. 

Voor meer tegenspraak vatbaar is uw bewering, dat 
er in den gevel een leugen is, een denkbeeld , door 
u van den Burgerplicht-redenaar overgenomen. Bedrieg 
ik mij niet, dan was er in de groote vensters een 
forsche lijst aangebracht, die voor ieder duidelijk maakte, 
dat men twee verdiepingen voor zich had. 

Gij weet, dat ik tegen den gevel aan de .stationszijde 
belangrijke bezwaren heb ; toch zou ik uwe bewering, 
dat zij het karakter van een „graanschuur" heeft, niet 
gaarne onderschrijven. Er zijn wel betere bonmots 
uit uw welversneden pen gevloeid. 

Duister is uw betoog over de ijzeren bekapping. 
Waarin schuilde de logica van de kapconstructie van 
Cordonnier? Was het, dat daar de spanten op een 
zeer dun ijzeren kolommetje geplaatst waren, een con
structie , die door de smalheid der galerijen noodzake
lijk werd ? Bij het nieuwe ontwerp, met breede gale
rijen , ware iets dergelijks niet toe te passen geweest. 
Gij schijnt het, met den Burgerplicht-redenaar, een 
groote fout te achten , dat de kroonlijst der zaal, waar 
zij boven de pilasters kornist, de ijzeren spanten draagt. 
Is die bekapping dan, uit een esthetisch oogpunt, 
niet behoorlijk ondersteund, en geeft de kroonlijst niet 
een behoorlijke afsluiting aan de zaalwanden? Herin
ner u eens de Romeinsche thermen; daar komt het 
tongewelf uit een kroonlijst voort. Wij maken geen 
tongewelven meer , doch mogen wij nu de ijzeren span
ten , die het vervangen, niet evenals de Romeinen, 
op een kroonlijst plaatsen ? Er waren meer gegronde 
aanmerkingen te maken geweest. 

De caisson is, al sedert de grijze oudheid, de typi
sche zoldering-versiering geweest. Is zij dan nu plot
seling „van ongunstige conceptie" geworden? Gelooft 
gij werkelijk, dat dakbeschot op daksparren, zooals 
in het ontwerp Cordonnier, een rijker effect zou hebben 
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opgeleverd? Stel u eens voor, welk een drukkend 
effect een dergelijke donkere vlakte zou maken! 

Bij het resumeeren van mijn korte beschouwingen 
moet ik dus erkennen , dat een meer degelijke en 
grondige critiek mogelijk ware geweest. Uit den aard 
der zaak zal in dit geval aan het oordcel van vak
bladen groote waarde worden gehecht. Jammer is het 
daarom , dat de beide bouwkundige weekbladen de zaak-
zoo oppervlakkig, ik zou haast zeggen zoo cn baga
telle, behandelen. 

Van een bespreking der practische waarde van het 
ingediende plan is geen sprake. Toch zullen in een 
Nederlandschen Gemeenteraad eenige practische betoo
gen meer gehoor vinden dan alle opmerkingen over 
plagiaat, auteursrecht, logische concepties en dergelijken. 

De Beurs moet in de practijk voldoen, zij moet alle 
lokalen bevatten, die de handel noodig heeft, en zoo 
min mogelijk kosten; dat is zoowat dc gedachten gang, 
die een practisch raadslid zal hebben. De esthetische 
zijde van de quaestie zal hem koud laten. 

Bedriegen wij ons niet, dan zal de beursquaestie nu 
weldra beëindigd worden. Op welke wijze, zal de tijd 
leeren. De sluizen der beurspraat hebben nu reeds 
lang genoeg opengestaan. Clauditc jam , rivos. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
Woensdag avond is de Opéra Comique te Parijs een prooi 

der vlammen geworden. Volgjns de laatste berichten bedraagt 
het aantal dooden meer dan 160. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GRAVEUHAGE. De Gemeenteraad heeft eene subsidie van 

ƒ 5 0 0 0 toegestaan ten behoeve van de in 1888 alhier te houden 
nationale tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnijverheid. 

AMSIKRIIAM. De beursquaestie brengt de pennen in bewe
ging; thans is weder eene brochure geschreven, getiteld: liet 
Gemeenteplan of niets.' De schrijver wenscht voorlonpig be
stendiging van den bestaanden toestand , een weinig verfraaiing 
cn inmiddels onderzoek naar de mogelijkheid om eene Beurs 
te bouwen zonder belemmering van den toegang naar het 
Centraalstation. 

— Woensdag j.L vierde de kunstschilder C. Springer zijn 
zeventigsten verjaardag. De jubilaris ontving vele blijken van 
belangstelling, o. a. van het bestuur van Arti el . Imicitiae en 
van de Vereeniging Arte et Amicitia. 

'S-HERTOGENBOSCH. Voor de vacce-
rende betrekking van bouwkundige bij 
de Godshuizen, waaraan eene jaarwedde 
van f 1000 verbonden is , hebben zich 115 
sollicitanten aangemeld. 

— Aflevering 5 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

Iets over de spinnen (met lig.). — Een 
nieuw bad voor het galvanisch verzilve
ren. — De coendoe (met tig.). — Geschie
denis van het samengestelde mikroskoop 
(met fig.). — Nog eens het noordsch dilu
vium. — Photographischc revolver van Ket
ter (met fig.). — Levende organismen in hun 
betrekking tot verrotting en ziekte. — 
Natuur- en werktuigkundig allerlei (met 
fig.). — Het voortbrengen en overbrengen 
van beweegkracht door middel van elec-
tricitcit. — Korte mededeelingen. — Ster
renkundige opgaven. — Corresponden
tie. — Vragenbus. — Antwoorden. 

" B E N O E M I N G E N 
Tot directeur der waterleiding te Maas

tricht is benoemd de heer De Hacker, 
van Rotterdam. 

Tot eerelid van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst is, in de alge
meene vergadering te Amsterdam, benoemd 
de heer Henri Beijaert, architect te Brussel 

C O R R E S P O N D E N T I E " 
Aan / / . tc M. De door U toegezonden 

bijdrage zal in een volgend nommer worden 
opgenomen. 

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

Op het Bureau van eenen A r c h i t e c t te 
'S-GRAEENHAGE bestaat, tegen billijke 
conditiën, gelegenheid tot plaatsing van een 

Y O L O l x T T A I tli 
ter opleiding. 

Brieven franco: Bureau Opmerker, motto 
V o l o n t a i r . 

AANBYSTÊrjINfl 
Op Woensdag 1 Juni 1887, des namiddags 

ten 3 uren, zal ten Kofliehuize van M . V A N 
D E N BIGGELAAR te Osch, door II. B. 
HENDRIKS namens den WelEd Heer ARN. 
S. V A N D E N B E R G H . worden aanbesteed: 

H e t b o u w e n eener V i l l a met Ser
res, V e r a n d a en Aanhoor ighe-
den , op een ter re in gelegen i n 
de Molenstraat te O s c h , met bi j 
l eve r ing v a n alle mater ia len enz. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
in voornoemd Kotfihuis van at 10 Mei e.k., 
en zjjn alsdan te verkrijgen bjj den Boekhan
delaar .1. A. ACKET aldaar, tegen ƒ 1.50 
per exemplaar en compleet stel teekeningen 
3 stuks ad ƒ 4 . — 

Aanwjjzing zal geschieden op Dinsdag 31 
Mei, 's namiddags i ure op het terrein, 
bijeenkomst bjj M . V A N DEN BIGGELAAR. 

— Door het Amstcrdamsche Departement der Nederlandsche 
Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid werd besloten 
voor een bedrag van ƒ 50 deel tc nemen in het waarborgfonds 
der te 's-Hage te houden tentoonstelling van oude en nieuwe 
kunstnijverheid; een gelijk bedrag werd toegestaan voor het 
waarborgfonds voor dc tentoonstelling van gnstocstellen. 

— De algemeene vergadering van de Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst werd deze week gehouden; de opkomst 
der leden was betrekkelijk gering cn het ontbrak aan voldoende 
deelneming voor den maaltijd, zoodat deze ditmaal geen plaats 
vond. Het meerendeel der leden, die dc vergadering Donder
dag bezochten, brachten een bezoek aan het abattoir. 

— Men schrijft uit 's-Gravenhagc aan het U. D.: 
»Het plan van een nieuw academiegebouw te Utrecht is door 

de autoriteiten in het vak zorgvuldig nagegaan en, naar ik 
heb vernomen, zijn er zoovele bezwaren tegen geopperd, dat 
het wel nooit zal worden uitgevoerd, Aan de Regeering zou 
namelijk zijn geadviseerd een geheel nieuw plan, dat al gereed 
is, aan te nemen en de uitvoering daarvan te gelasten. 

•Dit plan is, zooals niet anders was te verwachten, ontwor
pen door de bekende raadslieden der Regeering, die ten volle 
haar vertrouwen genieten." 

MIDDELBURG. In de algemeene vergadering, door de Veree
niging Kunstmin gehouden, werd medegedeeld dat de laatste 
tentoonstelling eene bate van ongeveer f400 had opgeleverd, 
dat op die tentoonstelling voor /1700 aan schilderijen voor het 
Museum was aangekocht en dat voor aankoop op de volgende 
expositie, die over 3 jaar gehouden zal worden ,/3000 voor dit 
doel kan besteed worden. 

MAASTRICHT. De tentoonstelling van kerkornementcn, die 
Zondag j.1. geopend werd, onderscheidt zich door de ingezon
den rijke voorwerpen, welke bestemd zijn om als geschenken 
te dienen bij gelegenheid van 's pausen priester-jubileum. De 
tentoonstelling lokt vele bezoekers. 

— Het burgerlijk armbestuur heeft in zijne jongste zitting 
besloten . over te gaan tot de aanbesteding van dc verbouwing 
van het gesticht Calvarienberg. De kosten van dit werk zijn 
op / 265.000 geraamd. 

HAARLEM. Woensdag j.1. werd in dc zitting van den Ge
meenteraad het rapport ter tafel gebracht van B. en W. in 
zake de beschuldiging, door het raadslid Mr. R. H . J. Gallan-
dat Huet tegen den gemeente-architect en de ambtenaren van 
het bureau van openbare werken ingebracht. Dc conclusie , 
door het Dagelijksch Bestuur voorgesteld, strekte om te ver
klaren dat de ingebrachte beschuldigingen ongegrond zijn. Het 
kwam echter niet tot eene beslissing; met 11 tegen 10 stem
men werd de volgende motie aangenomen: 

.)De Raad. overwegende dat bij I), en W. en niet bij hem, 
Raad, klachten en beschuldigingen zijn ingebracht, en dat 
het aan B. en W. staat om ten aanzien dier beschuldigingen 
zondanige besluiten te nemen als zij geraden zullen oordeclen, 
verklaart. dat er vooralsnog geene termen zijn tot het nemen 
eener beslissing, en verwijst de zaak naar B. en W." 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Dinsdag 7 Juni 
1887, 's voonniddags 11'/, uur, in het open
baar ten Gemeentehuize 

AANBESTEDEN: 
Het onderhouden van en het 

ver r ich ten van eenige vern ieu
wingen aan verschi l lende ge
bouwen, het bouwen van een 
W A A G G E B O U W T J E en brjbe-
hoorende in r i ch t ingen op de 
Varkensmark t , en het u i tvoeren 
van eenige verdere werken . 

Aanwijzing Dinsdag en Woensdag 31 Mei 
en 1 Juni a. s , '1 voonniddags 10 ure ten 
Gemeentehuize, bureau Gemeentewerken, al
waar de teekeningen ter inzage liggen; be
stek met gezegeld inschrjjvhigsbil jet tegen 
betaling van/O.öOJer Secretarie verkrijgbaar. 

H . & J . S U Y V E R , 
FAHR1KANTEN V A N 

M I N I M U M W •,,„„.,.,.,., 
cp 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 . 
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DAMMAN & WISHER, te Bnixelles. 
Anciennes .liaisons TASSON & WASHER ct DAMMAN & CASSAKI) 

Fabriek van rijke en eenvoudige Parketvloeren, Bureau- en Schoolmeubelen. 
HYDROFUGE PARKETVLOEREN 

Systeem DAMMAN & C A S S A K I ) . 

massieve cn Tap^t-Parketvloeren. 
Deze laatste zjjn vooral op gewone, bestaande houten vloeren zeer gemakkelijk aan te bren

gen, /laar zjj met eene bjjzondere ljjm hierop bevestigd worden: mooie dessins worden reeds tot den 
prijs van af 8 francs per • Meter geleverd. 

Hoogste bekroningen op vele Tentoonstellingen. 
PARIS 1867 en 1882 Eerediploma. — AMSTERDAM 1883 Eerediploma. — ANTWERPEN 1885 Eerediploma. 

11 r 1 — . - . p . . . . . _ ....... 1 LiiuniH iwg (.cicuipiuina. — HniifLnrcr* 1003 tereaiptoma 
Eenig Representant voor Nederland: THEOD. FERD. BIERHORST. Haarlem. Fabrikant van Marmer-Mozaïek. Granito en Asphalt-Vloeren. 

HEUCHATEL ASPHALTE COMPANY I ™ , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K i R * u E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

M J K E J U I A N & B I T Z E R I ) 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 

AMSTERDAM 
Beltweg N" . 3 . 

ï 
VAN 

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

G e c o m p r i m e e r d e A s p h & l t w e g e n e n d i t o D o r s c l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - I J i n k s , M o n t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e l o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindeli jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vocht ige muren . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men ziet 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bü den Heel 
H- G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. (12, te Arnhem. 

De Directeur. W. PATON WALSH 

BECKER & RUDMNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ra 

W A T E R P A S - , 

lilt 1:1) A. 

PIIOTOLlï I lOulAPKIE, P I I O T O Z I M U P B 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 l'ho(ollthcgra|ihle, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'liuin/.lmn-
traphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Hockwer-
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgevers en op 
zjjne Nlér>-ol>|ir-iiirirliilnK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

G K J . T H I E M E . 

H O E K M E Ü T -
en andere 

1 N S T R Ü 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 , 
WEEGWERKTUIGEN. 

Bjj de Firma J . H . V A N DE W E U E B , te Groningen Xis van de pers gekomen de le 
Aflevering van: 

K L E U R E N STIJL 
in Woning, School en Werkplaats, 

met een Voorwerk 

De Plant in hare Ornementale Behandeling, 
DOOR " 

T h . M . M . V A N G R I E K E N . 
Prrjs hu Inteekening/1.60, buiten inteekening f2.— per Aflevering. 
Men vrage het Prospectus en zie do le Aflevering. 

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. 
BEKROONO met Gouden. Zilveren en Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m N « , Ü 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's, Kantoren, eaz. 
Projecten en begrootingen wor.'.n Kosteloos 

geleverd. 

" D E L I N T & p. 
Ootlzredijk 2&M, Hotterdum. 

VLOER-enWANDTEGELS, 
TROTTOIR-, ( H E M - E \ UZERSTEEÏÏEGEIS. 

Groote voorraden. 

Nageperste 
Gevel- , Sier- en P ro f i elsteenen 
FR, VAN OE LOO Sr? Bemme! bij Nijmegen. 

Gouden Medaille Antwerpen 1885. 
Eere Diploma Groningen 1886. 

V e e l v e r m i n d e r d e p r r j z e n . 
Uitgaaf van J . B. WOLTERS, te Groningen. 

BEKNOPT HANDBOEK 
VOOR 

HOOR 
F . L z n . B E R G H U I S , 

Directeur der Ambachtsschool te Arnhem. 
Met 100 Figuren. 

I P r i j s / 2 . 5 0 . 

I Gedrukt bjj 6. W. van der Wiel k C»., te Arnhem. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 23. Z A T E R D A G 4 JUNI 1887. 

— h^= 
1 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. W. V A N GENDT ÏGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en ndveri 

Bureau van De Opmerk tennêni 
Diiekcningenatraat 2S, Arnhem. Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN' SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEVJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betrefiende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. BkEMMKR HZN., Prinsengracht 680, te Amsterdam. 

A.WV., 
ABONNEMENT /"2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, hij 

I vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Vobt het buitenland 
ƒ 7.50 en Nederlandsch-Indie / 9.—, beiden bij vooruitbetaling, 
j ADVERTENT1EN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte 60 10 
j cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJK! NUMMERS, 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-currespondent JOH. G. SïKMI.ER C/.N., Uoek-
1 handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Schetstocht naar Monnikendam op Zondag 5 Juni. 
De leden der Schetsclub worden uitgenoodigd zich des 
morgens te 9 uren te vereenigen aan de ligplaats der 
stoomboot Amsterdam—Edam, zijnde steiger 7 of 8 
tegenover de perron-overkapping van het Centraal
station aan de De-Ruyterkade. 

Xaituus hei Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hz. 

(A. et A.) R E I S I N D R U K K E N . 
Door LEONARD A . SPRINGER. 

Toevallige omstandigheden maakten, dat ik mij, 
een paar weken geleden, onverwachts en onvoorbereid 
op weg begaf naar Dresden, de hoofdstad van het 
koninkrijk Saksen, waar een Internationale Tuinbouw
tentoonstelling zou gehouden worden. Zij, die weten 
wat Duitschland op dit gebied vermag, voorspelden 
zich van deze tentoonstelling veel goeds. Saksen is 
bekend om zijn gezond en heerlijk klimaat. 

Een geboren Sakser zegt dan ook: 
Sachsen licht so gemüthlich (') 
Nicht zu nordlich und nicht zu südlich. 

Daar ik eerst nog te Zutfen zaken had te verrichten, 
vertrok ik des avonds 8.05 uur vandaar, om per nacht
trein het doel van mijnen tocht te bereiken. Een nach
telijke spoortocht geeft niet veel te zien. Elk station is 
in 't duister gehuld en, nu de maan ons van haar licht 
verstoken liet, gaf het landschap ook niet veel op te 
merken. Mijn medereizigers in de coupé en ik maakten 
het zich zoo gemakkelijk mogelijk en, dank zij de goede 
inrichting, waren bijna allen in gerusten slaap. Te 
Hanover moest ik overstappen. Eigenaardig is zoo'n 
nachtelijke halte; men ziet allerlei gedaanten op de 
perrons heen en weer loopen, de meesten half slaperig 
en in allerlei nacht-toiletten. Ingestegen, slaapt men 
spoedig weder in , om tegen den morgen, door het 
stilhouden bij een of ander station, wakker te worden. 

Het landschap geeft niet veel te zien. Zacht gol
vend bouwland, waarop hier en daar het winterkoren 
den aanstaanden zomer aankondigt, en dit blijft zoo 

(') Zij spreken de ü uit als i i . 

tot men Dresden nadert; men ziet dan aan beide zij
den hooge begroeide heuvelen, waartegen de van zand
steen gebouwde huizen en villa's schilderachtig uit
komen en een deel der bonte lijst vormen van het 
vruchtbare Elbedal. Eindelijk stoomt men het Leipziger 
station te Dresden binnen en staat men weldra te mid
den van commissionnairs en huurrijtuigen. 

De eerste indruk, dien men van Dresden krijgt, is 
niet gunstig. De huizen zijn allen van zandsteen ge
bouwd en door den tijd en den rook zwart gewor
den Vooral het oudere gedeelte ziet er onooglijk uit; 
men mist er de schilderachtige plekjes uit onze Hol
landsche steden. Er zit dan ook niet veel kleur in die 
vervuilde huizen met hunne zwarte leiendaken. Zelfs het 
Japanische Palais (vroeger het Hollandsche paleis) met 
zijn bekoperd dak maakt er geene uitzondering op. De 
groene kleur van de laag koperoxyde is de eenige 
kleurschakeering die men ziet. Het paleis staat op de 
Kaiser-Wilhelms-Platz in Neustadt en is gebouwd in 
1717 door Jean de Bodt, Knöfler en Püppelmann. 

Sedert 1786 is het voor museum ingericht. Het is 
een monumentaal gebouw , in Renaissancen, eenigszins 
barokken stijl opgetrokken. De kappen der zijvleugels 
doen echter denken aan iemand, wiens hoed te wijd 
is. Waarom het den naam van Japansch paleis ge
kregen heeft, bleek mij nergens uit. Thans bevat 
het de koninklijke openbare bibliotheek en de antiqui
teiten-verzameling. 

Dicht bij dit paleis, op de Marktplatz, staat het 
standbeeld van Augustus de Sterke, aan wien Dresden 
veel bouwwerken te danken heeft, en die bij zijn dood 
een groot aantal kinderen, maar nog grooter aantal 
schulden achterliet. 

Het standbeeld stelt hem voor zittende op een stei
gerend paard; het is geheel verguld geweest, doch thans 
hier en daar wat afgesleten. Het maakt geen aange-
namen indruk, vooral door het noodeloos zware voetstuk. 

Achter dit monument ontwaart men de Augustus-
brug, die Neustadt met Altstadt verbindt en een schoon 
gezicht op de beide deelen der stad en den breeden 
Elbestroom oplevert. 

Bij het betreden van Altstadt krijgt men dadelijk een 
beteren indruk van Saksen's hoofdstad. Het prachtige 
koninklijke hoftheater, het Zwingtr, het koninkje 
paleis met de hofkerk vormen een rij schoone gebc; 
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Er is hier veel passage, zoodat men rechts moet houden , 
wat iedereen ook doet, en wee dengene, die uit den 
stroom verdwaalt in de tegenovergestelde richting, want 
de eerste de beste bijt hem toe : rechtshalten. Schrijver 
dezes ondervond dit zelf, want als echt Amsterdammer 
dwaalde hij naar de overzijde cn hield niet rechts. 

Het nieuwe hoftheater is een pachtig gebouw en 
maakt met het ruime voorplein een grootsch effect. 
Over de architectonische waarde durf ik mij als leek 
niet uitlaten , doch het maakte op mij een diepen indruk, 
die nog vermeerderd werd, toen ik later dezen tempel 
der kunst binnentrad en mijn oogen rust vonden in 
de smaakvol gedecoreerde en zacht verlichte zaal. 

Het gebouw maakt als „Neubau" een goed figuur 
tegenover de barokke vormen van de slotkerk en 
liet Zwinger. 

Dit laatste gebouw, dat Dresden ook aan August de 
Sterke te danken heeft, is volgens de plans van Püp-
pelmann opgetrokken en een waar toonbeeld van den 
grilligen kunstzin uit het laatst der 171' en begin der 
igdt eeuw. Voor het geven van groote feesten gebouwd, 
herbergt het thans de wetenschap en ernstige kunst. 

Hier bevindt zich het wereldberoemd schilderijen-
museum , en met recht zijn Dresden's bewoners trotsch 
op hunne bezitting. Gastvrij staan vier dagen der 
week de deuren voor iedereen open en kan rijk en 
arm genieten. 

Het gedeelte, waar de schilderijen tentoongesteld zijn, 
is van later tijd, doch het vult het ontbrekende der 
Zwinger-gebouwen aan. Naar mijne leckengedachte is 
de verlichting der zalen uitstekend en hoewel het op 
den dag, dat ik het museum bezocht, hard regende 
en het licht dus niet sterk was, kon men de schil
derijen goed zien. Wat daartoe ook medewerkt is 
de betrekkelijke eenvoud, waarmede de zalen gede
coreerd zijn. Svièts leidt den toeschouwer af, geen 
noodelooze draperieën , geen grillige en schreeuwende 
ornementen of hoogdravende, zalvende spreuken. Men 
komt daar om schilderijen te zien en voor niets anders. 
Doch wil men al het schoons zien, wat daar te vinden i 
is, dan raad ik ieder aan op één dag hoogstens 2 of 
3 zalen te bezoeken; 'tis anders te vermoeiend. Men 
duizelt van al die schoone voorbeelden der Italiaansche , 
Spaansche, Duitsche, Hollandsche en Vlaamsche scho
len , maar hiervan eene beschrijving te geven, vereischt 
een vaardiger pen dan van schrijver dezes. In den 
linkervleugel van het gebouw vindt men aan het uit
einde twee kleine kabinetten. Men komt daar eerst, 
nadat men de meeste zalen doorloopen heeft, doch dit 
verhoogt nog den indruk, dien men reeds heeft, 
wanneer men de eerste binnentreedt. Gewend aan 
zalen , vol schoone schilderstukken, wordt men getroffen 
door den eenvoud en de stilte, die daar heerschen. 

Midden in de zaal, die zonder bovenlicht is, staat 
bij het raam het beroemde schilderij, het wereldbe
roemde Sixtina, van Raphael. Het oog, dat gewend 
is aan de meerendeels door den tijd donker geworden 
schilderijen, wordt verkwikt door de frischheid , welke 
deze schilderij, door de eeuwen heen , bewaard heeft. 
Reeds de wijze , waarop dit kunstgewrocht tentoonge
steld is, maakt op de onkundige beschouwers den 
indruk, dat hier iets bijzonders, iets buitengewoons 
voor hen staat, en men wordt onwillekeurig gedwongen 
tot bewondering. 

Niets leidt u af, ook de lijst niet, die, overvloedig 
geornementeerd, toch de aandacht niet aan de schil
derij onttrekt. Geen ander kunstvoorwerp is in deze 
kleine zaal te vinden dan het portret van den schilder, 
een kleine gravure, boven de sofa. 

In dienzelfden geest zijn in een andere zaal een 
paar schilderijen van Hans Holbein opgesteld, wat 

pleit voor den rechtmatigen eerbied, dien de Duitscher 
koestert voor den stamvader zijner nationale kunst. 

Het groote binnenplein van het Zwinger is in re-
gelmatigen stijl aangelegd, wat zeker te prijzen is, daar 
een aanleg in landschapsstijl hier bepaald misplaatst 
zou zijn; toch zijn er nog zooveel betweters, die bewe
ren willen dat elke tuin een stukje wilde natuur moet 
wezen. Jammer echter is het, dat men de orneering 
wel wat te eenvoudig opgevat en niet meer in over
eenstemming met de weelderige vormen van het ge
bouw gewerkt heeft. Ornementbedden met versierin
gen uit de ij" en 18* eeuw zouden hier goed op hun 
plaats geweest zijn en men had uitstekend kunnen 
profiteeren van de fontein en andere waterwerken, 
waarvan de overblijfselen nog ruimschoots voorhanden 
zijn. Het standbeeld van August de Rechtvaardige , 
dat hier een plaats gekregen heeft, is volstrekt geen 
hinderpaal. De Duitsche tuinarchitect is evenwel te 
veel volgeling van Schinkel om zich in een anderen 
regelmatigen stijl te kunnen bewegen , dan die door 
laatstgenoemde uit de oude Italiaansche Renaissance 
afgeleid en ingevoerd is. 

Het koninklijk slot in de nabijheid geeft uitwendig 
niet veel meer te zien dan een muurschildering of liever 
teekening, die men aangebracht heeft op een blinden 
muur in de Augustusstrasse. Deze teekening is van 
kolossalen omvang en stelt een historischen optocht 
voor van alle vorsten , die totheden over Saksen ge
regeerd hebben. Zoo ik zeide, is het meer een teeke
ning dan schilderij en het doet den aanschouwer den
ken aan een reusachtige gravure op lichtbruin papier. 
De figuren zijn uitstekend en correct, doch eenigszins 
droog geteckend. 

Niet ver hiervandaan is nog een der schoonste over
blijfselen der vroeg-Renaiss^nce..tc.yindsn..cn.JYcl:. de. 
poort van het Johanneum. Zij vormt met haar schoone, 
fijne ornementen een eigenaardige tcgenhangster van de 
grillige vormen van het Zwinger. 

Na al dit bewonderen krijgt men dorst, maar in de 
nabijheid is een goede gelegenheid om deze kwaal , 
waaraan men in Duitschland veel tc lijden heeft, te 
genezen, want op de nabijgelegen Brühlschc terrassen 
is een goed restaurant, waar men onder het drinken 
van een glas Lager of Münchener kan uitrusten; 
van deze hoogte heeft men een prachtig uitzicht op 
de Elbe cn hare oevers en op het drukke verkeer der 
Augustusbrug 

Om er te komen moet men een hooge breede trap 
bestijgen , maar die moeite getroost men zich gaarne, 
al was het maar om de vier beeldgroepen te bewon
deren waarvan er twee aan het boven- en twee aan 
het benedeneinde der balustrade staan. Zij stellen Mor
gen, Dag, Avond en Nacht voor en zijn door Prof. 
Schilling ontworpen, in zandsteen uitgevoerd en sedert 
weinige jaren verguld. 

Monumenten en standbeelden vindt men hier natuur
lijk in overvloed, het een al schooner dan het andere, 
en Dresden heeft, evenals bijna alle plaatsen in Duitsch
land , een Sieges-Denk mal voor hare 99 gesneuvelde 
zonen in den oorlog van 1870—71. Dit monument is 
een prachtwerk, door den beeldhouwer Robert Henze 
ontworpen en uitgeroerd. 

Van restaurants gesproken, men behoeft er te Dres
den niet naar te zoeken; zij zijn ontelbaar en het 
een is al sierlijker dan het andere. Een der meest ge
zochte Kneipe is de Wclt-Societi', een zeer smal, doch 
onmogelijk lang lokaal, waar een eeuwigdurende mist 
van tabaksrook hangt. De wanden zijn met allerlei 
tafereelen beschilderd, waarin natuurlijk herauten en 
Bier-Mdd'ls in oud-Duitsch costuum de hoofdrol spelen; 
de bijschriften verkondigen zonder uitzondering in dich-
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terlijke bewoordingen den lof van het bier en trachten 
u aan het verstand tc brengen, dat er geen grooter 
frenot bestaat dan een ecuwigdurenden dorst te hebben 
en geen grooter deugd dan de grootst mogelijke hoe
veelheid gerstenat te kunnen drinken. 

Zoo gaandeweg komt men langs de Pragerstrasse, 
in de nieuwe uitbreiding van Dresden-Altstadt. In het 
voorbijgaan ontwaart men den monumentalen ingang van 
het Panorama. Dresden wird Weltstadt en moést dien
tengevolge ook een panorama hebben. Het doek stelt 
den slag van St.-I'rivat voor, en dit onderwerp is ge
kozen, omdat de Saksers daar de hoofdrol gespeeld 
hebben. 

Links den hoek om en de wandelaar is in de Wiener-
strasse en heeft den voet gezet op het gebied der Dres-
dener High-life. Hier is geen aaneengesloten rij huizen, 
maar een aaneenschakeling van villa's, door tuinen 
omzoomd. Zoo ook de zijstraten, die naar de Bur-
gerwiest en de Grosse Garten voeren. Zonder onder
scheid zijn allen in klassieken stijl gebouwd, wat wel 
eenigermate eentonig is, vooral omdat voor allen 
zandsteen als bouwmateriaal gebruikt is. Daartegen
over staat, dat er een zekere aristocratische rust heerscht. 

(Wordt vervolgd.) 

DE D R I N K W A T E R L E I D I N G TE MAASTRICHT. 
De aanleg van een drinkwaterleiding maakte te Maas

tricht , evenals in vele andere plaatsen van ons land, 
in de laatste jaren een punt van ernstige beschouwin
gen uit. 

Wordt Maastricht met omgeving door zijne schilder
achtige ligging, boven vele andere plaatsen van ons land, 
door de natuur bevoordeeld, zeker is dit het geval ten 
opzichte van het drinkwater, want overal vindt men 
tusschen de vette leem- of kleilagen een ruimen kiezel-
en zandbodem, die overvloedig en uitmuntend drink
water oplevert. 

En toch gingen weinige jaren geleden van verschil
lende zijden stemmen op over de ongeschiktheid van 
het drinkwater. Openbare en niet-openbare putten en 
pompen werden door deskundigen onderzocht en velen 
werden voor de gezondheid schadelijk bevonden en ten 
bewijze daarvan met een geschilderd opschrift ongeschikt 
voor drinkwater voorzien. 

Het is hier de plaats niet om te onderzoeken waar
aan die plotselinge beweging haar ontstaan te danken 
had, en waarom vele van de bovenbedoelde opschrif
ten thans zijn weggenomen en het water van bijna alle 
openbare pompen wederom ongestoord en zonder waar
schuwing wordt gebruikt. 

Het mag echter wel gezegd worden, dat de hier
boven bedoelde beweging de eerste stap was, om bij 
het vele goede water, dat de natuur ons schenkt, nog 
in het bezit der waterleiding te worden gesteld; dat 
bezit moet iedereen met dankbaarheid aanvaarden, 
want al heeft men thans vele weiwaterputten met goed 
drinkwater, toch is de onderstelling niet gewaagd, dat 
liet tijdstip weldra zal aanbreken, waarop deze niet meer 
aan de gestelde eischen zullen beantwoorden. Men 
ienke aan de uitbreiding, die de stad tengevolge van 
<le slechting der vestingwerken ondergaat; men vergete 
iaarbij niet, dat de eischen ten opzichte van gemak 
en weelde met den dag grooter worden en dat de 
waterleiding belangrijke diensten kan bewijzen niet al
leen bij brandonheilen, maar ook voor straatbesproei
ing, fonteinen en badkamers. De aanleg van de water
leiding, waarvan de officièele opening op Zondag 22 
Mei plaatshad, moet als eene groote weldaad be
schouwd worden zoowel in het belang van hygiëne als 
verfraaiing. 

Zooals men weet werd de concessie voor den aanleg 

I en de exploitatie der drinkwaterleiding verleend aan 
; de heeren Van de Gevel en Van Wijk en door dezen 
• overgedragen aan de Rotterdamsche Waterleiding-
I Maatschappij. 

De boringen, op verschillende punten rondom de 
stad verricht, leidden tot de uitkomst , dat het beste 
water te verkrijgen is in het uitgestrekte onder eene 
zachte helling gelegen veld tusschen den rechter Maas
oever en de aanschietende hooge bergketen. 

De putten en het pompstation werden daarom ge
bouwd aan den teen der voormalige vestinggronden 
ten zuiden der voorstad Wijk en het water wordt van 
daar, door een syphonduiker onder de Maas, opge
voerd naar een op den linker Maasoever, op den St.-
Pielersburg gebouwd hoog-reservoir , dat op ongeveer 
90 M. + A.P. gelegen is. Door deze hooge ligging 
wordt voor het hoogst gelegen gedeelte der stad nog 
een druk van 25 a 30 M. verkregen, zoodat de leve
ring van water voor huishoudelijke of industriëele doel
einden hierdoor belangrijk wordt bevorderd en bij het 
uitbreken van brand veel voordeel aanbiedt. 

Voor de officièele opening waren des morgens te 10 
uren de leden van den Gemeenteraad en eenige burger
lijke en militaire autoriteiten aan het pompstation ge-
noodigd, waar zij door de Directie der Maatschappij 
ontvangen werden. Na eene toespraak door den heer 
Van de Gevel, werden de pompen door den Burge
meester in beweging gesteld , waarna een gedenksteen 
in een der gevels van de gebouwen geplaatst en eene 
oorkonde door de aanwezigen onderteekend werd. 

Te halftwaalf werden de genoodigden per rijtuig 
gebracht naar het nieuw aangelegde Villa-park buiten 
de voormalige St.-Pieterspoort, waar het eerste water 
in een opzettelijk daarvoor vervaardigden beker door 
het dochtertje van den stads-ingenieur aan den Bur
gemeester werd aangeboden; vervolgens werd eene fon
tein in werking gesteld, eene brandkraan geopend en 
vroolijk dartelende waterstralen stegen onder luide toe
juichingen van eene ontelbare menigte omhoog. 

Te vijf uren waren autoriteiten en genoodigden aan 
een keurigen maaltijd in de redoute-zaal vereenigd en 
de feestelijkheden werden gesloten door illuminatie, 
vuurwerk en muziekuitvoering in het Villa-park en op 
het Vrijthof. Jammer dat onmeedoogenlooze onweers
buien het genot van deze laatste feestvreugde grooten-
deels kwamen verstoren. 

Ten slotte zal een enkel woord van waardeering hier 
wel gepast zijn voor de directie der Waterleiding
maatschappij en haar personeel, de verschillende leveran
ciers, aannemers en allen die hebben medegewerkt 
om een zoo belangrijk werk in weinige maanden, zon
der de minste stoornis en op eene naar ieders oordeel 
flinke wijze tot stand te brengen. 

INLICHTING OP B E S T E K K E N . 
(Ingezonden) 

In de aankondigingen der besteding van gemeente
werken worden de gegadigden , tot het verkrijgen van 
inlichtingen omtrent de juiste bedoelingen der besteks
bepalingen, zonder uitzondering verwezen naar den ar
chitect of den i'irecteur der gemeentewerken; dit ge
schiedt zelfs in groote gemeenten, waar de architect 
of directeur tal van hoofd- en subalterne opzichters 
onder zich heeft. 

Polderbesturen , maatschappijen en particulieren vol
gen dit goede voorbeeld, maar de besturen van Pro
vinciën en Staat houden zich niet aan dezen regel. 
Zij verwijzen nu eens naar den hoofd- of eerstaanwe-
zend-ingenieur, maar dikwerf bovendien naar de be
trokken hoofd- en inferieure opzichters. Bestaat er 
voor deze afwijking wel reden ? Is het eerste voldoende. 
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dan moet de verwijzing naar de opzichters als over
tollig worden aangemerkt. 

De meest geschikte persoon om inlichtingen te geven 
omtrent de zakelijke bedoeling van het bestek is zon
der twijfel de ingenieur , die het werk ontwierp en het 
bestek opmaakte , want naar zijn plan moet het werk 
worden gemaakt. 

De onder den ingenieur geplaatste opzichters zijn 
de aangewezen personen voor de leiding van het prac
tische , het constructieve deel der uitvoering; de hoofd
leiding en de verklaring van het ontwerp moeten buiten 
hunne onmiddellijke bemoeiingen blijven en daaronder 
behoort het geven van inlichtingen omtrent de bedoe
lingen van het bestek. 

In de aankondigingen wordt ook melding gemaakt 
van den tijd , waarop de aanwijzing ter plaatse zal wor
den gehouden en in vele gevallen wordt daaraan de 
bepaling toegevoegd, op welk punt met de aanwijzing 
begonnen zal worden. Is het werk zeer uitgebreid en 
wordt de plaatselijke aanwijzing door verschillende per
sonen der directie op nagenoeg denzelfden tijd gege
ven, dan kunnen de gegadigden niet voldoende van de 
aanwijzing profitecren, wijl ze zich toch slechts op één 
plaats kunnen bevinden en niet allen confraters hebben 
om hen te vertegenwoordigen. 

Andere direction verzuimen de onmisbare toevoe
ging van tijd en plaats van samenkomst voor de aan
wijzing op te geven, en dit is voor gegadigden, die 
met de gewoonten van de besteders niet bekend zijn, 
zeer lastig , daarbij tijdroovend cn oorzaak van het ver
meerderen der reiskosten. 

Het komt raadzaam voor, dat in deze zaak wat meer 
rekening wordt gehouden met de bevoegdheid en be
kwaamheid der personen , die voor het geven van in
lichting en het doen van aanwijzing worden aangewe
zen , en dat ook op de belangen der gegadigden gelet 
wordt, waardoor besparing van tijd en reiskosten ontstaat. 

Mei '87. P. p. 

E E N WEINIG CRITIEK. 
{Ingezonden.) 

Alle mededingers naar de Louisa-stichtingsprijsvraag, die 
niet geslaagd zijn, hebben hunne stukken terug ontvangen met 
een afdruk van het juryrapport. Evenals dit met zoowat alle 
prijsvragen de gewoonte is, zijn daaronder mopperaars, die 
meenen, dat zij iets beters geleverd hebben dan de beide uit
verkorenen. 

Willen zij zich overtuigen of de Jury of wel zijzelven het 
mis hebben, dan vinden zij in de tabel een middel om tot de 
wetenschap daarvan te komen. Doch daar het niet zoo heel 
gemakkelijk is, om uit vele, zoowel goed-als afkeurende woor
den een zuiver en ook vergelijkbaar totaal te vormen, zullen 
zij zich de moeite moeten getroosten de woorden in een ande
ren vorm om te zetten. Het eenvoudigste middel is om de 
woorden in cijfers te veranderen; b.v., zij noemen alles wat 
minder dan voldoend* geoordeeld wordt o; voldoende, t;oed — 
met een de waarde van dat woord verkleinende toevoeging—, 
niet onverdienstelijk en dergelijken i ; goed 2; zeer goed 3; 
verdienstelijk 4; zeer verdienstelijk 5 en uitmuntend 6. De 
som van die cijfers geeft hun een gemakkelijke en onderling 
vergelijkbare maatstaf van het oordeel der Jury. 

Om echter in dit geval niet tot cen misschien eenigszins 
valsche gevolgtrekking te komen, raden wij aan het cijfer voor 
de architectuur afgezonderd te houden van de overigen, en 
wel omdat een voor uitvoering geschikt ontwerp verlangd 
werd, waarbij het plan meer gewicht in de schaal legt dan de 
gevel. Vooral is dit goed in het onderwerpelijk geval, omdat 
een eenvoudig gebouw werd verlangd. 

Is deze operatie verricht, dan vindt hij, alleen voor de in
richting, de volgende uitkomsten. De 51 plans met één kruisje 
zijn waard van 2 tot 14: de 74 met 2 kruisjes van 3 tot 25 en 
de 16 met drie kruisjes, van S tot 35 punten ('). 

Beschouwt de cijferaar nu deze getallen met aandacht, dan 
zijn hem enkele verrassingen bereid Vooreerst zal hij zien, 
dat, waar plans met 14 punten het slechts tot één kruisje heb
ben kunnen brengen, aan anderen met niet meer dan 3 , 4 , 6 
en meer punten twee kruisjes zijn toegekend, en waar aan 

{') Waar twee ontwerpen van een hand zijn, tellen zij hier ook 
voor twee. 

plans met 25 punten slechts recht op twee kruisjes is gegeven, 
een plan met niet meer dan 8 punten het tot drie kruisjes bracht" 

Vervolgens zal hij ontdekken dat er zestig plans met twee 
kruisjes zijn, die de plans met één kruisje in puntenaantal niet 
overtreffen en dat, behalve n°. 94 (het eerst bekroonde), geen 
der plans met drie kruisjes meer punten heeft dan het hoogste 
met twee kruisjes. Hierbij mag echter niet verzwegen worden, 
dat de 5 hoogste met twee kruisjes, volgens de Jury, te duur 
zijn, hetgeen invloed op het niet toekennen van het derde 
kruisje kan gehad hebben. Boven die 5 staat echter één plan. 

j dat aan dat euvel niet mank gaat. met I 9 p u n t e n ; 8 met drie 
I kruisjes hebben het niet zoover kunnen brengen. 
I Wij zullen de bespottelijke bewering niet uitspreken, dat, 
! als 14 punten slechts één kruisje waard zijn , twee kruisjes geen 
I mindere waarde mogen vertegenwoordigen dan 15; maar dat 3 
I en 4 punten daarvoor wel in aanmerking komen en er zestig 
1 plans met minder dan 14 punten zijn, schijnt toch wat erg 

bevreemdend, welke bevreemding niet minder wordt als men 
aan een plan, met slechts 8 punten, drie kruisjes ziet toegewezen. 

De cijferaar zal verder bemerken, dat het aantal punten 
bijna geregeld met 1 toeneemt; slechts vijfmaal is het 2 ; tus
schen de twee laagsten met drie kruisjes is het 5 (van 8 op 13) 
en tusschen de twee hoogsten 10 (van 25 op 35). Dit laatste 
ziende zal hij het uitroepingsteeken achter uitmuntend in de 
kolom «opmerkingen" bij n°. 94 billijken. 

Ten slotte ziet hij nog, dat het tweede bekroonde plan, n°. 
4 , het niet hooger heeft gebracht dan tot 17 punten, hetgeen 
beteekent dat 8 ontwerpen met twee-en, behalven°. 9 4 , Smet 
drie kruisjes een hooger aantal, lot 25, hebben. 

Heeft de cijferaar van deze excursie genoeg, dan ga hij terug 
naar het begin van het rapport en merke daar op welke 
eischen de Jury stelt. Heeft hij op de tentoonstelling n°. 94 
(n". 4 laten wij rusten) eenigszins goed gememoriseerd, dan 
zal hij die eischen met de wijze, waarop daaraan is voldaan, 
kunnen vergelijken. 

Onder het hoofd indceling wordt geêischt: goede afschei
ding tusschen de jongens- en meisjes-afdeeling; geregelde cir
culatie; ruime vestibules en gangen, niet bemoeilijkte surveil
lance. 

Een muur van p. m. 25 M . lang, door de beide verdiepingen 
gaande en zonder eenige opening kan een aan de volmaaktheid 
grenzende afscheiding genoemd worden; doch de vraag is ge
wettigd of diezelfde muur niet een lastige sta-in-den-weg is 
voor een gemakkelijke circulatie en de niet gewenschte om
slachtigheid sterk in de hand werkt; bovendien zal hij de 
surveillance in hooge mate belemmeren. Een dubbel surveil-
leerend personeel kan noodig zijn, omdat in de eene helft van 
het gebouw niet alleen niet kan gezien maar zelfs niet kan 
gehoord worden wat in de andere geschiedt. Mogen gangen 
van p. m. 1.75 M. breed, hier ruim genoemd worden? Waar 
zijn de ruime vestibules? zeker niet vóór de trappen, waar 
zij in een gesticht zoo noodig zijn. Kunnen die trappen zelf 
ruim genoemd worden? 

Lucht en licht. Waar is de ruime toevoer van direct licht 
in de gangen te vinden? Boven uit de tweede , beneden uit 
de derde hand, alleen aan de einden iets versterkt dooreenig 
zijlicht. De gevolgen van deze armelijke inrichting liggen voor 
de hand. Steeds zullen die gangen k i l cn somber zijn, want 
nimmer zal daarin een enkele vervroolijkende en verwarmende 
zonnestraal kunnen doordringen. 

Leerkamers. Sterk is de aandacht gevestigd op de gelegen
heid om twee of meer lokalen tijdelijk tot eene ruime zaal te 
vcreenigen. Of de vereeniging van de regentenkamer, een 
leerkamer en het gymnastieklokaal tot ééne ruimte gelukkig 
gedacht is, betwijfelen wij. Behalve de pijpenlade-vorm, zal de 
verschillende afwerking die ervoor vereischt wordt, zelfs geen 
dragelijk geheel vormen. Het zal toch niet te veel geeischt 
zijn, dat de regentenkamer iets fraaier afgewerkt wordt dan 
de andere lokalen, en een van de wanden daarvan zal wegge
nomen moeten kunnen worden. 

Gymnastiek. Hierbij had de Jury een voldoende grootte, 
behoorlijken vorm en vooral de ligging op het oog. Of eene 
kamer van 6 x 6 J l , oppervlakte en p. m. 4 M . hoogte van 
voldoende grootte is, mag betwijfeld worden Hoe kunnen 
daarin toestellen geplaatst en gehangen worden zonder elkan
der in het gebruik te hinderen, en waar is dan de nog noodige 
vloeroppervlakte voor andere exercitiën. W i j , tenminste, den
ken voor cen gymnastieklokaal in een gesticht als dit, aan 
geheel iets anders. De vierkante vorm acht de Jury zelf niet 
geschikt, blijkens hare afkeurende bemerking bij n°. 26. Op 
gunstige ligging kan dit lokaal ook geen aanspraak maken. 

In verband met dit lokaal willen wij op iets anders wijzen 
De opengelaten ruimten langs de beide zijden van het gebouw 
zullen, bij den minsten wind, tochtkokers zijn; zij zijn dus niet 
geschikt te achten voor speelplaatsen en zullen ongetwijfeld ook 
ongunstig op de achter het gebouw liggende ruimte werken. 
Het gevolg hiervan is, dat alle open grond veel minder goed 
aan het doel zal beantwoorden , dan wanneer het terrein langs 
eene zijde geheel bebouwd is. Door dien ongunstigen toestand 
zullen de kinderen veel meer in huis moeten blijven spelen 
dan bij eene andere bebouwing, en waar moeten zij in dat ge-
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val dan blijven? Zou een flink, ruim gymnastieklokaal dan 
niet van groote waarde zijn. 

Slaapkamers. Aan een gemakkelijk toezicht hechtte de 
Jury groote waarde. Hoe het mogelijk zal zijn, dat directeur 
en directrice uit hunne slaapkamers, die door de trapruimten 
van de slaapkamers der kinderen gescheiden zijn, een gemak
kelijk toezicht kunnen houden, dat, zoo ergens, hier in de 
hoogste mate noodig is, is niet best tc vatten. 

Wagen wij nogmaals een uitstapje op het gebied der cijfers. 
Van 28 projecten zegt de Jury dat zij niet voor ƒ 65000 te maken 
zijn. Nu doet zich de vraag voor welken weg de Jury heeft 
ingeslagen om tot deze uitspraak tc komen. A l de begrootin
gen na te rekenen en met de teekeningen te confronteeren, zou 
een arbeid zijn, die niet van haar te eischen is. De veronder
stelling mag dus gewaagd worden, dat zij den meer gebruike-
lijken weg heeft ingeslagen, door een zekere som per M*. in
houd van het gebouw te stellen cn naar de uitkomst daarvan 
haar oordeel uit te spreken. Maar nu weet elke practicus, dat 
die uitkomst slechts eene waarheid bij benadering is en vol
strekt niet juist, wanneer op ongelijke grootheden eenzelfde 
norm wordt toegepast. 

Verduidelijken wij dit door een concreet geval te stellen. 
Nemen wij een norm aan van ƒ 8 per M : 1 . Of de Jury hetzelfde 
cijfer heeft aangenomen of een ander, doet niets terzake, om
dat de uitkomst vergelijkenderwijze dezelfde blijft. 

Bij de ontwerpen hebben wij gymnastieklokalen met zeer 
van elkander afwijkende grootten gezien. Bij n°. 94 heeft dit 
lokaal een inhoud van p. m. 6 X 6 X 4 = 144 M 3 . en zal, 
ad ƒ 8 , in deze begrooting voorkomen voor ƒ 1152 Er waren 
ook die zeker 100 M*. oppervlakte hebben, en daarbij eene 
hoogte van 6 M . stellende, zouden deze ƒ 4 8 0 0 moeten kosten. 
Aangenomen dat het cijfer voor n". 94 juist is, dan zal geen 
zaakkundige willen beweren, dat dit ook het geval is voor het 
groote lokaal. 

Om tot een zuiverder begrooting der kosten te komen, moet 
berekend worden wat voor ieder lokaal gevorderd wordt aan 
wanden, vloer, plafond, kozijnen met ramen of deuren, betim
mering en doen wij dit met aanneming van voor het grooter 
lokaal iets zwaardere afmetingen, dan vinden wij dat de bouw
kosten tot elkander staan als 8 ; 5, waaruit volgt, dat door de 
Jury voor het groote lokaal ƒ 1 8 0 0 te veel is gerekend, een be
drag, dat bij vele opgegeven begrootingssommen zeer geschikt 
is aan eenig project den naam van te duur te geven, zonder 
dat dit werkelijk zoo is, terwijl het tevens, tengevolge van 
den onjuisten maatstaf, van nadere beoordecling is buiten
gesloten. - • 

Ten slotte wil de cijferaar nog op iets geheel nieuws in het 
artikel «prijsvragen" de aandacht vestigen. Het is de eerste 
keer, dat hij in een Juryrapport de namen der bekroonden 
heeft aangetroffen. Hoe kan dat? Er blijft, zoo oppervlakkig 
beschouwd, niets anders over dan te denken dat de Jury, be
halve de teekeningen en andere stukken, ook de naambrieven 
in haar bezit heeft gehad. Mocht dit werkelijk zoo zijn geweest, 
dan gelooft hij dat zeer afkeurenswaard te mogen noemen. 

fl^r^ De Redactie werd tot heden verhinderd aan boven
staand stuk plaatsruimte te verlcenen. 

DIv BEURSQUAESTIE. 
Het voorstel, door B en W. der hoofdstad aan den 

Gemeenteraad gedaan omtrent den bouw van eene 
nieuwe Beurs, heeft meermalen een onderwerp van 
discussie uitgemaakt. Vakmannen en leeken hebben 
zich beijverd hunne zienswijze bloot te leggen, zoodat 
het niet aan oordeelvellingen ontbroken heeft. 

Ook de Jury, die de antwoorden op de uitgeschre
ven prijsvraag voor de Beurs beoordeelde, heeft ge
meend hare zienswijze kenbaar te moeten maken. 

De heeren Dr. P. J. H . Cuypers, architect der Rijks
museumgebouwen , te Amsterdam. 

L. H . Eberson, architect-en-chef van Z. M. den Ko
ning , te Arnhem. 

J. R. de KruyfT, architect en directeur van de Rijks
school voor kunstnijverheid, te Amsterdam. 

J. C. Raschdorff, koninkl. architect en professor aan 
de technische Hoogeschool, te Berlijn. 

Freiherr F. von Schmidt, K. K. Oberbaurath en 
professor aan de Academie van Beeldende Kunsten, te 
Weenen. 

P. Sédille , architect van het Gouvernement en Vice-
president van de Centrale Maatschappij van architecten 
te Parijs. 

R. Phené Spiers, architect, directeur der Bouwkun

dige afdeeling aan de Koninklijke Akadcmic te Londen, 
en J. J. van Ysendyck , architect te Brussel. 

allen leden van de Jury voor de prijsvraag, is, 
naar aanleiding van de voordracht van Burgemeester 
en Wethouders van 3 Mei j.1. \ " . 212 in zake den 
beursbouw, aan den Gemeenteraad van Amsterdam 
een in 't Fransch gesteld adres ingediend, waarvan de 
vertaling luidt als volgt: 

De ondergeteekenden, die in 1885 de eer hadden door 
u te worden benoemd, tot Juryleden ter beoordeeling 
van de ingekomen antwoorden op de uitgeschreven 
prijsvraag voor den bouw eener nieuwe Koopmansbeurs 
te Amsterdam, hebben kennis genomen van het voorstel 
van Burgemeester en Wethouders der gemeente Amster
dam , dato 3 Mei N ' . 212, waarbij de Gemeenteraad 
wordt uitgenoodigd Burgemeester en Wethouders te 
machtigen tot het nemen van de noodige maatregelen 
voor den bouw eener nieuwe Beurs, volgens de bij het 
voormeld voorstel overgelegde plans. 

In de toelichting, die het voorstel vergezelt, wordt 
gezegd , dat vermits de ontwerpen V en 1 50 niet geheel 
voldoen aan de eischen van de belanghebbende autori
teiten , Burgemeester en Wethouders hebben gemeend 
van de bekroonde ontwerpen te moeten afzien, om te 
trachten langs een anderen weg aan de behoeften te 
voldoen, door n 1. een plan te vervaardigen , dat, aan 
de eischen van den handel beantwoordende, tevens kan 
worden uitgevoerd zonder overschrijding van het bedrag , 
voor den bouw eener nieuwe Beurs toegestaan. 

Uit voormelde toelichting blijkt den ondergeteekenden 
niet het minst, dat de Gemeenteraad pogingen heeft 
aangewend om met cen der bekroonde kunstenaars in 
overleg te treden ter bereiking van het doel, waarvoor 
de prijsvraag werd uitgeschreven. 

Wanneer men nu de plans, die bij het voorstel 
van Burgemeester en Wethouders gevoegd zijn , met de 
bekroonde vergelijkt, dan springt het terstond in het 
oog, hoe men in velerlei opzichten van de laatste heeft 
gebruikgemaakt, om tot de samenstelling te geraken 
van de eerstgemelde plans, waarnaar men zich voor
stelt de nieuwe Beurs te bouwen. 

Daar het ontwerp van Burgemeester en Wethouders 
van geene or.derteekening is voorzien en de toelichting 
nergens van een vervaardiger spreekt, zoo zou men 
daaruit kunnen besluiten, dat dit werk zijn ontstaan te 
danken heeft aan de Afdeeling „Publieke Werken" der 
gemeente. 

Wanneer dit het geval is, vraagt de Jury of de ver
vaardigers der bekroonde ontwerpen toegestemd hebben 
om over hunne plans te beschikken en, zoo dit niet 
het geval is , moet de Jury opmerken, dat dit dan toch 
had behooren plaats te hebben, omdat in dergelijk geval 
het auteursrecht geëerbiedigd moet worden. 

De geest, het doel van den wedstrijd zou op zulke 
wijze miskend worden. 

Het overheerschend denkbeeld bij het uitschrijven 
der prijsvraag was, en blijft nog altijd hetzelfde, name
lijk , dat aan een der bekroonde kunstenaars de uitvoe
ring van zijn ontwerp zou worden opgedragen , indien 
voldoende bleek, dat de vervaardiger een bouwkundige 
was, bekwaam genoeg, om een monument van zoo 
groote waarde uit te voeren. 

De ontwerpen, die in de eerste plaats werden be
kroond , laten hieromtrent geen twijfel over; de onder
geteekenden nemen derhalve de vrijheid de aandacht 
van den Gemeenteraad op dit punt te vestigen en te 
verzoeken, dat van den weg , bij het uitschrijven van 
den internationalen wedstrijd ingeslagen, niet zal worden 
afgeweken. 

Zij vertrouwen ten volle, dat de Gemeenteraad de 
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wetten der kunst en der internationale eer niet zal 
schenden, door toe te stemmen in de oprichting van 
een monument, dat niet uit één denkbeeld is voortge
sproten en dat dus de noodige eenftcid mist 

Het aangeboden ontwerp bestaat uit de brokstukken 
van twee kunstwerken, die den onverdeelden bijval 
van internationale kunstenaars hebben verworven. 

Het uitschrijven der prijsvraag voor de Beurs te 
Amsterdam werd door alle kunstenaars begroet als 
eene heuglijke gebeurtenis, waardig om door gemeen
tebesturen en andere collegien , geroepen tot het op
richten van belangrijke werken, gevolgd te worden. 

Voor de eer der gemeente Amsterdam en ter be
scherming van de rechten der kunstenaars in het alge
meen , verzoeken de ondergeteekenden den Gemeen
teraad van Amsterdam , burgemeester en Wethouders 
uit te noodigen de inlichtingen te verstrekken, die 
noodig zijn om de zekerheid te erlangen. dat de ver
vaardigers der bekroonde ontwerpen van elk auteurs
recht hebben afgezien, en dat zij hebben toegestemd 
in de omwerking hunner ontwerpen, alvorens een be
slissing te nemen omtrent den bouw eener nieuwe 
Beurs, volgens de laatst aangeboden plans. 

Bovendien liet de heer P. Sédille zijn handteekening 
vergezeld gaan van de volgende nota: 

„De ondergeteekende oordeelt, dat de ontwerper 
van het plan V , die al de gewenschte waarborgen 
aanbiedt als architect, kunstenaar en uitvoerder, be
last moet worden met de wijziging van zijn plan, ten 
einde de eischen van den handel te vereenigen met 
de beschikbare geldmiddelen en aan hem de uitvoering 
behoort te worden opgedragen van dat plan, hetwelk 
aan de stad Amsterdam tot eer zal strekken. 

„Alle wijzigingen, in dit plan aangebracht zonder 
medewerking van den ontwerper, kunnen alleen slechte 
resultaten opleveren, het voorgestelde en beoogde doel 
ten volle onwaardig." 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
Uit Miinchen wordt gemeld, dat twee heeren dezer 

stad, de electro-technici Mectern en Helldobler, eene 
telephoon uitgevonden hebben, welke het gesproken 
woord in eigenaardig schrift op scheikundig geprepa
reerd papier overbrengt Naar de Frankfurter Zcitung 
verneemt, zal deze uitvinding spoedig ten algemeenen 
nutte worden aangewend. 

— Den 21 sten Mei j.1. werd de buste van Semper 
in de vestibule van het Polytechnicum te Zurich ont
huld; zij is door Rich. Kisslings gebeiteld, stelt den 
grooten architect in den bloei des levens voor en is 
van treffende gelijkenis. Bij de onthulling werd de 
feestrede door professor Dasius uitgesproken. 

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 X H A Ü E . Volgens medcdeelingen, in verschillende 

bladen voorkomende, zal de heer Van den Bergt), Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, uiterlijk lojuninaar Eins 
vertrekken om, op aanraden van zijnen geneesheer, eene ge
zondheidskuur te ondergaan. 

De Minister blijft bij zijn voornemen wegens gezondheids
redenen af te treden, maar wenscht de aanvrage om ontslag 
eerst in te zenden, zoodra er zekerheid bestaat, dat een opvol
ger kan worden aangewezen. 

AMSTERDAM. Donderdag j l . werd de jaarlijkschealgemeene 
vergadering gehouden van de Vereeniging tot kit vormen eener 
openbare verzameling van hedendaagse k'e kunst te Amsterdam. 

Aan het verslag ontleenen wij, dat de verzameling door aan
koop met twee stukken verrijkt werd en wel: 1". met de 
schilderij van L. Lingeman, Dl Wapensmid, d'e voor eenen 
betrekkelijk zeer lagen prijs door een der mede-bestuurders 
aan de Vereeniging werd afgestaan j 2". met een fraai stuk van 
A . Mauve. Schapen in liet Duin. 

Het getal der schilderijen is thans tot vijl-en-vijftig gestegen, 

waarvan vijftig aan de Vereeniging in eigendom toebehooren 
en voor ƒ 104,500 zijn verzekerd. 

Met een jaarlijksch inkomen, dat thans niet meer bedraagt 
dan ruim /' 2300, is het geen wonder, dat de verzameling zich 
maar zeer langzaam uitbreidt. Immers behoort men in aan
merking te nemen, dat het doel der Vereeniging niet is , voor 
weinig geld veel aan te koopen, — noch ook om jonge ta
lenten door aankoop van nog onrijpe kunstwerken vooruit te 
helpen. 

Het verslag wordt besloten met de mededeeling, dat de Ver
eeniging binnenkort een kostbaar geschenk te wachten staat. 
Door de vereerders van onzen voortrenetijken Bosboom werd, 
als huldeblijk bij gelegenheid van des schilders 70sten jaardag, 
de vervaardiging van diens buste in marmer aan den heer 
Dart van Hove opgedragen, en werd dat kunstwerk, hetwelk 
in grootte overeenkomt met het borstbeeld van Chs. Rochus-
sen, dat reeds de verzameling versiert, aan de Vereeniging 
ten geschenke aangeboden. 

De aftredende bestuursleden, de heeren H . J.de MarezOyens, 
S. W. Josephus Jitta, C. Schoner en J. Wurfbain werden her
kozen. 

Uit de door den Penningmeester afgelegde rekening en ver
antwoording blijkt, dat de ontvangsten bedragen hebben ƒ 4 1 3 6 , 
en de uitgaven / 4 0 J O , waaronder ƒ 3 7 0 0 voor aankoop van 
schilderijen. 

— De bouwmeester L. Cordonnier, wiens naam naar aan
leiding van het nieuwe Beursplan meer op den voorgrond is 
getreden, ontving zijne eerste opleiding van zijn vader, den 
architect J. B. Cordonnier, te Rijssel, oud-leerling van de 
Ecole iles Beaux-Arts te Parijs. 

Na onder zijn toezicht ook de eerste schreden op den weg 
der practijk gezet te hebben — hij werd o. a. belast met de 
uitvoering van het Asilc (PAliénés te Armentières, een werk 
van ongeveer twee millioen frank — bezocht hij insgelijks de 
Ecole des Beaux Arts, die hij als kweekeling eerste klasse, 
begiftigd met de groote medaille, verliet. Intusschen had hij 
reeds eene plaats verworven ten bureele van den bekenden 
architect André, bij wien hij vijf jaar werkzaam bleef. 

Ondanks zijne studiën, vond hij tijd mede te dingen in eenige 
prijskampen, en telkens met gelukkigen uitslag. Zoo behaalde 
hij eene onderscheiding aan de Academie van Lyon en op de 
groote Fransche tentoonstelling van kunstnijverheid. Bij den 
wedstrijd voor den grand prix te Parijs verwierf hij den eer
sten prijs en bovendien nog een prijs voor een ontwerp (prix 
de composition) 

Na nog eenigen tijd zich te Parijs aan de practijk gewijd te 
hebben, vestigde de heer Cordonnier zich in 1881 te Rijssel, 
waar hij zelfstandig optrad. Behalve een aantal werken van 
kleinen omvang, bouwde hij het Stadhuis te Loos (Vlaamsche 
Renaissance), eene kerk te Merville (in Romaansch-Byzantijn-
schen stijl), een kerk te Candry (veertiende-eeuwsche Gothiek) 
en het stadhuis te Madeleine-les-Lille, waarvoor een wedstrijd 
was uitgeschreven. 

Uit deze korte schets blijkt, dat de heer Cordonnier zijne 
kunst ernstig beoefend heeft en ook op het gebied der practijk 
zijne sporen reeds heeft verdiend. (Handelsblad.) 

ROTTERDAM . Evenals ten vorige jare, zijn de vereenigde 
sociêteits- en leesavonden van Bouwkunst en Vriendschap en 
Kunstvlijt ook nu weder met een gezellig, flink bezocht avondje 
gesloten. Met een kort woord door den Voorzitter van Bouw
kunst en Vriendschap geopend zijnde, werden door verschillende 
leden muzikale- en meer of minder luimige declamatorische 
voordrachten, waarondereen oorspronkelijke, ten beste gegeven, 
tusschen welke de heer \V . Stok Jr. de aanwezigen vergastte 
met het gever, van zeer toegejuichte en goedgeslaagde proeven 
van sneltcekenen. De avond werd besloten met een geanimeerd 
biljartconcours, na afloop waarvan de Voorzitter van Kunstvlijt 
met zeer gepaste toespraken aan de overwinnaars de behaalde 
prijzen overhandigde, welke bestonden in plastische-en andere 
kunstwerken, gedeeltelijk door leden daarvoor aangeboden. 

UTRECHT . In de laatste zitting van den Gemeenteraad werd 
het vraagstuk van den overweg van den Rijnspoorweg behandeld. 
Er was eene motie ingediend, houdende dat de Raad Burge
meester en Wethouders zal uitnoodigen de onderhandelingen 
met de Regeering te hervatten omtrent de wijze en voorwaar
den, waarop de verbetering van de communicatie met den 
Leidschenweg aan den overweg over den Rijnspoorweg zal 
kunnen tot stand komen. In behandeling gebracht, staakten 
over deze motie de stemmen, zoodat zij een volgenden keer 
opnieuw ter tafel gebracht moet worden. 

DEVENTER . De aandeelhouders in de Deventer Schouwburg-
vereeniging hebben besloten tot verbouwing van de schouw
burgzaal over te gaan. De kosten zijn geraamd op ongeveer 
ƒ 15,000. 

BERGEN-OP-ZOOM. De Raad besloot geen gevolg te geven 
aan het voorstel van den heer Delhaise om van zijnentwege 
de gemeente-gasfabriek te exploiteeren. Van gemeentewege 
zal nu eene aanmerkelijke uitbreiding aan de fabriek worden 
gegeven, waartoe — om naar behooren in den dienst van het 
gasverbruik te kunnen voorzien - - eene dadelijke uitgave wordt 
vereischt van J 57,000. 

C O R R E S P O N D E N T I E 
Aan het artikel over de laatst gehouden 

Algemeene Vergadering van het Verein 
Deutsiker /.ement-Fabrikanten zal in een 
volgend nummer plaatsruimte worden af 
gestaan. 

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

BURGEMEKSTEH EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag i3 Juni 1887, 
des middags te \i uur, op het Raadhuis, 
in het openhaar aanbesteden: 

H e t maken van een S T A L G E -
B O U W voor 120 Paarden, twee 
Voorgebouwen , Ziekenstal , Sme
derij en brjbehoorende we rken 
op een ter re in aan de B i l d e r -
drjkkade tusschen de Potgieter-, 
Tol lens- en K i n k e r s t r a t e n , ten 
behoeve van den dienst de r 
Stads-reiniging. 

De voorwaarden dezer aanbesteding sfin 
uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ3.50 (met 'A teekeningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den StadsArehitect, Raadhuis, kamer 
K°. 101, des ochtends van 10—1.» uur, ge
durende de week welke der besteding voor
af gaat. 

Hnrr/emeetfer en Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 1 Juni 18S7. 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 13 Juni 1887. des namiddags 

ten twee ure, zal in Kamer N ' M van hét 
Centraal Administratiegebouw der Maat
schappij aan het Droogbak te Amsterdam wor
den aanbesteed, volgens Bestek X". 106. 

H e t maken van twee dubbele 
steenen Wachte rswoningen en j 
dr ie dubbele W o n i n g e n v a n 
drijfsteen-regelwerk aan den j 
spoorweg Amsterdam—Rotter-
d a m met bijbehoorende w e r k e n 
i l l twee pereeelen. [ 

R a m i n g perceel 1 ƒ 9400 en 
„ 2 „13,800. I 

Bestekken zjjn tegen betaling van ƒ 1.50 
per exemplaar te verkrijgen aan het Bureau! 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer; 
154 van bovengenoemd Centraal Administra-1 
tiegebouw, alwaar ook inlichtingen zjjn te' 
verkrijgen. 

l)e Administrtiteitr. 

Openbare Aanbesteding. 
De architecten (i. J. V A N GENDT E N C. 

M . G. N I E R A A D , te ARSIIËM, zullen op 
Vrijdag 10 Juni 1887, des voormiddag» te 11 
uren, in het Centraalgebouw te Arnhem, 
aanbesteden: 

Het verrichten van verschillende 
herstellingswerken aan- en het 
bewoonbaar maken van het 
woonhuis aan de Rijnkade N". 
36 te Arnhem, voor rekening 
van de erven van den Heer Mr. 
A. A. J. C. SINKEL. 

Het bestek is ad 'M\ cents verkrjjgbaar ter 
drukkerjj van den Heer COEKS te Arnhem, 
terwijl aanwijzing in loco wordt gegeven 
Dinsdag en W oensdag 7 en 8 Juni , des voor
middags van 10 tot 12 uren. 

Nadere inlichtingen ten kantore van voor
noemde Architecten. 

AANBESTEDING. 
0]> Zaterdag 18 Juni 1887, des voormiddags 

ten 11 ure, zal ten koffiehuize van M u , I>E 
WEII . SECtEIiS, lieigerstraat te Hrnla, door 
H.H. Regenten van het Gereformeerde Bur
ger Weeshuis worden 

aanbesteed: 
H e t bouwen van een n i euw G E R E 

F O R M E E R D B U R G E R W E E S 
H U I S , met bi jkomende werken , 
op een ter re in gelegen aan de 
Oude V e s t te B r e d a , met brjle-
ve r ing v a n alle materialen enz. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij de Hee
ren 1'. VAN DF.'KUVK Jan. enA. C.BÜIJ-
Z E R P , architecten te Hreia. 

Bestek en tcekening lijn op franco aan
vrage en tegen betaling van f 2.~>(> te ver 
krijgen bij de architecten en bij den dage-
ljjkscb.cn opzichter A. C. VERHOEVEN aan 
het bestaande Weeshuis. 

Aanwijzing in loco tal geschieden op 
Maandag ISJoni ISS7, des voormiddags ten 
101/, ure. 

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- et Wate r l e id in 

gen, Bouwmate r i a l en enz. 
BEKROOND niet Gouden, Zilveren <n Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m I V ' . ïiï-M», 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge

stichten, woonhuizen, villa's,santoren,eni 
j Projecten en begrootingen woe U i Kosteloos 
geleverd. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Dinsdag 7 Juni 
1887, 's voormiddag! 11'.. uur, in bet open
baar ten (iemeentehtiize 

AANBESTEDEN: 
Het onderhouden van en het 

ver r ich ten van eenige vernieu
wingen aan verschiUonde ge
bouwen , het bouwen van een 
W A A G G E B O U W T J E en bijbe
hoorende in r i ch t ingen op de 
Varkensmark t , en het u i tvoeren 
van eenige verdere werken . 

Aanwjjzing Dinsdag en Woensdag 31 Mei 
en 1 .1 uni a. s , 's voormiddags 10 ure ten 
Gemeentehuize, bureau Gemeentewerken, al
waar de teekeningen ter inzage liggen: be
stek met gezegeld insclirjjvingsbiljet tegen 
betaling van / 0.50 ter Secretarie verkrijgbaar. 

D I J K E R M A N & B U Y Z E B D 
S P E C I A L I T E I T 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
BB EDA. 

De tfederlandsche 

G E 1 E X T K T E E . \ F A B R 1 E K . 
te V R I J E N B A N bij Delft. 

hier ie 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 - .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 artikelen. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven h 3, Rotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen ver ro t t ing en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en k leur loos . Desverlangd bijlevering van hout. 

P r i m a Engelsche Port land-cement m e r k „ W a l l s e n d " 
van uitmuntende kwaliteit en tegen coneurrecrende prjjzcn. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische kluit- e i hydraulische kalk. 

Billijke prjjzen en vrachten. 
KiinstgTiiniet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Ge l ieve op voornaam en adres te letten. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L™. LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

FABRIEK i R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

T A L » E TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - H i n k s , M o n t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o i ï - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z ü n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
A s p h a l t speciaal tot w e r i n g 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 8, Amsterdam, of bjj den Heer 
H- G . K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . 02, te Arnhem. ^ . „ . , . 

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

http://ljjkscb.cn
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Aanbesteding. 
BÜItOEMEESTÈB en WETHOUDERS 

van 'S-BERTOQKNBOSCH zullen op Don
derdag 16 Juni 1887 voormiddiig 10 ure, ten 
Raadhuizc aldaar behoudens nadere goedkeu
ring door den gemeenteraad bjj enkele in
schrijving 

.%niibe«itt>den: 
H e t u i tvoeren van w e r k e n tot ver

anderen der i n r i c h t i n g van de 
loka len op de verd iep ing van 
het gebouw de Korenbeur s en 
andore daarmede i n verband 
staande werken . 

Het bestek ligt ter inzage op het Baad-
huis te 's-llertogenbnsrh en is verkrjjgbaar 
bjj den Gemeente-Architect .1. M . NA1SBE 
akl'iiir, tegen betaling van/0.75. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag LS Juni e. k., voormiddag 10 ure. 

De inschrjjvingsbiljetten moeten voor li ure 
des namiddags van den dag, dien der aanbe
steding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ge
meente-A rchitect voornoemd. 

's-llertogeuboseh 1 Juni 18S7. 
Burgemeester en Wethouders toornoemd, 

J)e Burgemeester, 
V. 11. DOES DE WILLEBOIS. 

De Secretaris, 
J . N . G. SASSEN 

S E L E T T & ft 
OottzeetlIJk 2 4 8 , Botterdam. 

VLOER- en WANOTEGELS, 

TROTTOIR-, CEMEW-1\ UZEHSTEEMEGELS. 
Groote voorraden. 

KLOOS & M IJHIII 111,11 
R O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

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, 

Faiiconvai-, poi-phier- en basali keien. 

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

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

-DIPLOMA (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 . 

P o l y c h r o o m - c e m e n t 
is het goedkoopste i i ia ter innl , 

zoowel voor bepleistering, die volkomen tegen den invloed 
van het weer bestand is, als voor voegwerk. Hoofddepot bij 

Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem. 
Actieve Agenten en Vertegenwoordigers gevraagd. 

Bijzondere voordeelen: 
De bepleistering is geiyk van toon en lichtgrjjs, in de kleur van Bentheimersteen; 
Geen uitwaseming van kalk of silicaat; 
Geene bjj gebruik van gewoon cement voorkomende windscheurtjes; 
Eene bepleistering met Polychroom-cement kan beschilderd worden 1 of 5 weken 

nadat zjj aangebracht is. De beschildering kan het afwasschen verdragen. 
Zie lit Opmerker N°. U van den vorigen en N°. 2 van dezen jaargang. 

1°. 
2°. 
3°. 
4°. 

33. H O L S H O I O H . - A^rnliem. 
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 vcor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Teiitoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSKN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

Bjj de Firma J . H. V A N DE WEIJER, te Groningen, is van de pers gekomen de le 
Aflevering van: 

K L E U R E i \ STIJL 
in Woning, School en Werkplaats, 

met een Voorwerk 

De Plant in hare Ornementale Behandeling, 
D O O R 

Th. M. M. VAN GRIEKEN. 
Prijs bjj Inteekening ƒ 1 . 6 0 , buiten inteekening ƒ 2.— per Aflevering. 
Men vrage het Prospectus en zie de le Aflevering. 

BEUKER & lilIMHV.II. - AISMIIM. 
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 , 

'LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

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

Bekroond: 
D u s s e l d o r p 1880. 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
F r ank fo r t a /M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOH ANN ODORICO, Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

M a r m e r m o z a ï e k en Terrazzo-vloeren, G l a s m o z a ï e k , 
Kunstmarmer en Cementuitvoeringen. 

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g r e r t c h t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E E D . E N G E R S , Amsterdam, 

Hcerengrael i t , bij de Oude Spiegelstraat n . 335. 

PH0T0L1TH0GRAPKIE, PB0Ï0ZIÏ0GBAPB1B 
en Stéréotype-Inrichting 

van G. J. TH IE ME, te Arnhem. 
De ondergetcekende vestigt de aandacht 

op zijne i n r i c h t i n g voor P h » t » l l ( h e ( r a p h l e , 
bjjzonder geschikt voor de reproductie v a n 
Pluis, Teekenlngen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h e t e i l n c e -
Kraphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekenlngen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne s tè rée type- lnr lcht lng voor H H . D r u k 
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

C3-. J . T H I K M H . 

Gedrukt bij 0 . W . van der Wie l & C°., te Arnhem 

P h o t o l i t h . v O . J . T h i e m e , A r n h e m 
D E 0 1 ' M . E R K E R N * A 4 v a n II J u n i l » » " / 



TWEE-EN-TWINTIGSTE JAARGANG N». 24. Z A T E R D A G 11 JUNI 1887. 

Redacteur-Uitgever F. W. V A X GENDT Kiz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertcntiën: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicilia JAN' SPRINGER, 

C. B . rOSTHUMUS MEYJF.S en A. \V. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te fldresseeren aan den Heer 

C . B . POSTHUMUS MKYJKS , Kerkstraat 170 te AmsterJam 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. BKEMMER H Z N . , Prinsengracht 680, te Amsterdam. 

A.WV.; 
A B O N N E M E N T / 2.25 per 3 maanden of wel us gulden per jaar, hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag, voor het buitenland 
ƒ 7 . 5 0 en Xeuerlamlsch-Indic J'9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A I ) V E R T E X T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
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 Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent JÓH. ü . STEMLER O.N. , Hóek-
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

883>tl- Buitengewone vergadering, te houden op 
Woensdag 15 Juni, des avonds te acht uren, in het 
Sociëteitslokaal in Maison Stroucken. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
Benoeming van een Bestuurslid. 

De Istr-Secretaris verzoekt heeren inzenders van de 
onderstaande antwoorden op prijsvragen hun corres
pondentie-adres op te geven, teneinde de ontwerpen 
aan de eigenaars te kunnen terugzenden: 

Centraal telephoonbureau, motto A . et A . 
Protestantsche dorpskerk, motto Abraham. 
Café-restaurant, motto Prosit. 
De overige niet-bekroonde ontwerpen zijn afgegeven ! 

of aan de correspondentie-adressen teruggezonden. 
Namens het Bestuur: 

De iste-Secretaris, 
F. J. Bremmer Hz. 

BIJ D E PLAAT. 
De met dit nommer verzonden plaat stelt den gevel 

voor van een woonhuis in het Willemspark te Amster
dam, opgetrokken in berg- en baksteen volgens het 
ontwerp van den architect H . J. Wigman aldaar, op
gemeten en geteekend door den heer J. Faber. 

(A.etA.) D E SCHETSTOCHT. 
Door het prachtigste weder begunstigd, vertrokken 

de deelnemers aan den schetstocht laatstleden Zondag 
per stoomboot naar Monnikendam. De vorige dag 
had zich gekenmerkt door vele regenbuien en de vrees 
doen ontstaan voor het mislukken van het doel der 
voorgenomen reis. Gelukkig bleek deze vrees onge
grond te zijn en recht opgeruimd over de weersver
andering , voer men te 9 uren van de De-Ruijterkade 
af. Een zachte wind bracht frischheid aan en het 
schoone panorama van Amsterdam's IJ-kant miste ook 
thans zijn uitwerking niet. Toen de boot aan ,,'t Schouw" 
gekomen was, kondigde de conducteur met luider stem
me aan, dat passagiers voor Monnikendam moesten 
overstappen. 

Met een kleinere stoomboot zette men nu de reis 
langs Waterland verder voort, terwijl tal van schilder

achtige plekjes het oog boeiden. Het gezicht van 
Broek-in-Waterland, het eens zoo beroemde dorp, 
werd door de leden eenparig pittoresk genoemd. Wij 
mochten gedurende dit traject de eer en het genoegen 
smaken van het gezelschap van een hooggeacht kunst
lievend lid van het Genootschap; eene aangename 
causerie over gerestaureerde gebouwen verhoogde het 
genot en het nut van den tocht. 

Voor wij eraan dachten was Monnikendam bereikt, 
en, aan wal stappende, werden wij van verschil
lende kanten bestormd met aanzoeken van varensge
zellen, die ons naar Marken wilden overzetten. Som
migen meenden zelfs invloed te moeten uitoefenen door 
de mededeeling, dat de overtocht zou geschieden met 
een spiksplinternieuwe boot, doch alle aanbiedingen 
waren vruchteloos, want Marken was bij alle leden 
reeds bekend. De kerk viel nu allereerst in 't oog. 
Besloten werd echter het bezoeken daarvan tot na de 
godsdienstoefening uit te stellen. 

De speeltoren, een toren met klokkenspel van het 
oude, thans gesloopte stadhuis, werd het eerst geschetst. 
Wij waren hiermede nog bezig, toen Monnikendam's 
stille straten plotseling werden verlevendigd door eene 
groote schare kerkgangers, die huiswaarts keerden en 
beurtelings bij een onzer stil hielden om hunne op- en 
aanmerkingen op milde wijze ten beste te geven. Tel
kens achtten zij het goed ons mede de deelen „dat 
die speultoren wat dikwijls werd uitgeteekend" , en ga
ven vervolgens als hunne overtuiging te kennen, dat 
het toch wel een mooi stuk moest zijn, maar dat ze 
geloofden „dat we veul last zouden hebben om het 
klokkenspul goed op papier te brengen". Na nog 
eenige oordeelvellingen omtrent de meerdere of mindere 
gelijkenis onzer in wording zijnde schetsen, gingen de 
nieuwsgierigen langzaam uiteen en verdwenen zij in de 
kronkelende straten der Goudzeestad. 

Wij brachten vervolgens den geveltop van een woon
huis, staande in de Zerken, en andere merkwaardigheden 
op het papier om daarna met een bezoek aan de kerk 
te besluiten. 

De kerk is gebouwd in laat-Gothischen stijl en be
vat een koorhek uit de 16e eeuw in gemengd Gothi-
sche en Renaissance vormen. Verder een doopvont 
in Romaanschen stijl, waarschijnlijk afkomstig van een 
klooster op Marken, en een gedenkteeken voor, jan 
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Nieuwcnhuizen, stichter der Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen. De preekstoel is uit de 17e eeuw, even
als de aan de noordzijde der kerk aangebouwde kos
terswoning. 

[ntusschen was de beschikbare tijd verstreken en 
spoedden wij ons naar de boot, die daarop terstond 
vertrok. Nog langen tijd werd eene nabetrachting 
gehouden over het behaaglijk en schilderachtig aanzien, 
dat Monnikendam te genieten geeft. 

Met algemeene stemmen werd daarna Alkmaar als 
dc volgende plaats van bestemming gekozen. De wensch 
werd daarbij uitgesproken, dat de leden die verhinderd 
waren bij dezen tocht tegenwoordig te zijn (naar wij 
later vernamen kwamen twee leden te laat aan den stei
ger) een volgende maal gelegenheid zouden vinden 
blijk te geven van hunne belangstelling en goeden wil. 
De volgende reisgelegenheid zal nader in Dc Opmerker 
worden gepubliceerd. H . 

(A. et A.) R E I S I N D R U K K E N . 
Door L E O N A R I> A . S I> R I N r, E K. 

(Vervolg cn slot van bladz. 179.) 
Van uit de YVienerstrasse komt men door de Geller-

strasse in het park „Hürgerwiese", een smalle strook 
grond, die evenwel zeer goed is aangelegd en waar 
men allerliefste gezichtspunten heeft, vooral thans in't 
voorjaar, nu alles in vollen bloei staat en een warm 
zonnetje de wandelaars verkwikt. De Bürgerwiese 
sluit zich aan het Koninklijk Park „Der Grosse Garten", 
aan. Dit park behoort tot een oud paleis, dat door 
August de Sterke gebouwd, doch nu als museum 
ingericht is. Hoewel thans geheel in landschapstijl 
aangelegd, draagt de Grosse Garten n >g tal van tee-
kenen van den regelmatigen stijl der eeuw. 
Rechte lanen, de oude langwerpig vierkante vijver, een 
paar prachtige witmarmeren beeldengroepen, spelende 
centauren , en een paar enorme vazen dringen ons met 
de gedachten naar het weelderige hof van den wellusti-
gen Augustus. Daar het terrein zeer vlak is en het paleis 
op gelijke hoogte als de omgeving ligt, zal het oude 
park wel nooit den indruk gemaakt hebben , als an
deren uit dien tijd, waar terrassen en groote breede 
trappen afwisseling teweegbrachten. 

De onmiddellijke omgeving van het paleis is ook 
nu in regelmatigen stijl aangelegd, doch de lage lig
ging van het gebouw maakt, dat er geen samenhang 
is; het heeft 't voorkomen alsof het daar voorloopig 
is neergezet. Alleen aan de zijde van den vijver komt 
het paleis goed voor, geflankeerd door Lombardische 
populieren, die door hunne rijzige houding een aan
genaam contrast vormen met het weinig variante sil
houet van het gebouw. In de benedenverdieping wordt 
thans een prachtige verzameling van kerkelijke oud- i 
heden bewaard, voornamelijk uit de middeleeuwen, 
doch ook uit het vroeg-Renaissance tijdperk. Een wel 
wat zonderlinge en tegenstrijdige lotswisseling; in de 
benedenlokalen, waar vroeger zeker zeer weinig aan gods
dienst gedacht zal zijn, worden thans bijna uitsluitend 
zaken, aan godsdienst gewijd, bewaard. Waar vroeger 
de vroolijke lach van levenslustige jonkers en jonk
vrouwen klonk, heerscht thans een sombere stilte, en 
de enkele bezoeker raakt dermate onder den indruk 
van hetgeen hem hier omgeeft, dat hij onwillekeurig 
fluisterend spreekt of voorzichtig de voeten neerzet om 
geen gerucht te maken ; de stilte wordt slechts nu en 
dan afgebroken door de voetstappen van den zich ver
velenden oppasser, 't Is of het erop ingericht is alles 
te verwijderen, wat gerucht kan maken; de weetgie
rige bezoeker behoeft niets aan den oppasser te vra
gen , want bij elk voorwerp zijn in druk alle gewenschte 

verklaringen gevoegd, een maatregel, die m. i . zeer 
verstandig is, want men is thans zeker van de geschied
kundige waarde der zaken , terwijl een oppasser zijn ge
leerde les dikwijls allerzonderlingst dooreen haspelen kan. 

In de nabijheid van dit paleis had de Commissie 
voor de Internationale Tuinbouwtentoonstelling haar 
zetel opgeslagen. De Koning van Saksen, eigenaar 
van de Grosse Garten, had een deel van dit park ter 
harcr dispositie gesteld, waar zij naar goedvinden kon 
handelen. Zij heeft dan ook ruimschoots van die 
vergunning gebruikgemaakt. Onder leiding van den 
tuinarchitect M. Bertram te Blasewitz heeft'het terrein 
een belangrijke verandering ondergaan. Een groote vij
ver werd gegraven, nieuwe wegen werden aangelegd, 
gebouwen opgetrokken, in één woord, alles ingericht 
alsof het voorgoed zoo blijven moest, en . . . . 't was 
slechts voor een tentoonstelling, die niet langer dan 8 
dagen zou duren. Na afloop daarvan keert alles weer 
in zijn vorige positie terug. Alleen aan de gebouwen 
kon men zien, dat alles slechts van tijdelijken aard 
was; de architect was bovendien zoo optimistisch en 
zoo zeker van mooi droog weder geweest, dat hij aan 
mogelijke regenbuien niet gedacht had. De meeste 
gebouwen waren met linnen in plaats van met glas o f 
hout afgedekt. Het linnen was ongelukkig niet geo
lied , zoodat het onvoldoende het licht, maar des te 
meer den regen doorliet. Aanvankelijk hield het we
der zich goed, maar juist de twee laatste dagen voor 
de opening, den tijd, dat het meest ingezonden en 
dus het hardst gewerkt werd, regende het somwij
len zoo geweldig, als de grootste pessimist niet had 
durven voorspellen. Zoowel in het hoofdgebouw als 
onder den blooten hemel moest met de parapluie 
boven het hoofd gewerkt worden, terwijl de kleibodem , 
waarover men geen vloer gelegd had, weldra in een 
modderpoel verkeerde. Voor ons land , waar men zeer 
spoedig geneigd is blindelings te volgen wat in't bui
tenland gedaan wordt, is dit een goede vingerwijzing 
om niet alles van den vreemde over te nemen. 

Overigens mag men niet dan met lof over dc ten
toonstelling spreken; alles was goed geregeld , het 
terrein was met de grootst mogelijke weelde ingericht 
en men had moeite noch geldelijke bezwaren ontzien. 
Men had slechts één gedachte, n. m.: een tentoonstel
ling te organiseeren, die van alle kanten bezichtigd 
mocht worden. Dit had ook gunstigen invloed op de 
inzenders, die deden wat zij konden om hunne inzen
dingen zoo in te richten, dat alles één geheel vormde. 

H i e r keek men niet op eenige onkosten, als het ten 
gerieve van 't publiek of de inzenders kon zijn, en dit is 
een zeer verstandige maatregel, daar het een beter bezoek 
doet verwachten dan de kleingeestige zuinigheid, die 
bij ons meestal betracht wordt, en waarmede men een 
batig slot der rekening denkt te verkrijgen. „Zuinigheid 
bedriegt de wijsheid" is een spreekwoord, dat bij onze 
tentoonstellingen dikwijls bewaarheid wordt. 

Voor kunst en litteratuur was een afzonderlijk, in 
Moorschen stijl gebouwd paviljoen opgetrokken, en 
zelden heb ik op eene tentoonstelling zoovele teeke
ningen op 't gebied der tuinarchitectuur gezien als hier. 
Voor de prijsvraag: een ontwerp van den aanleg op 
de Kaiser-Wilhelms-Platz en omgeving te Dresden, 
waren 24 plans ingezonden. 

Voor de prijsvraag: een botanische tuin te Dresden, 
6 ontwerpen. 

Wat de l'u betreft hiervoor waren zeer goede, maar 
ook zeer slechte projecten ingekomen; mij trokken 
vooral aan de ontwerpen van Lothar Abel uit Weenen 
en van M. Bertram uit Blazewitz. Er waren plans bij, 
klaarblijkelijk door bouwkundigen ingezonden , zooals 
duidelijk te zien was uit het overmatig gebruik ma
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ken van passer en lineaal, eene onpractische groepee- \ 
ring en weinig doorzichten. Zelfs de slingerende paden j 
waren door cirkelbogen geconstrueerd, waardoor men 
in werkelijkheid slechte lijnen verkrijgt. De meeste 
Ontwerpers hebben terecht begrepen, dat de omgeving 1 
van het Japansche paleis in regelmatigen stijl aangelegd ] 
moest worden, en onder het werk van dezen vond men 
de beste ontwerpen. 

Verder waren een groot aantal diverse ontwerpen inge
zonden, waaronder slechts zeer weinig van buitenlanders, 
die dadelijk te herkennen zijn temidden der Duitschers , 
welke allen volgens een bepaald systeem werken en wier 
plans allen den stempel van één school dragen. Een 
Duitsch parkontwerp is dadelijk te herkennen niet 
alleen aan de manier van teekenen, maar vooral ook 
aan de opvatting voor den loop der wegen, als anderszins. 

. Dat er zoovele teekeningen ingezonden waren , was 
voortgesproten uit het feit, dat er een congres zou 
gehouden worden door de volgelingen van G. Meijer, 
om het voor en tegen van de Mcijerschc Seinde te 
bespreken. Daar de Mcijerschc Schule de algemeen 
aangenomen richting voor de Duitsche tuinarchitectuur 
is, was deze dan ook met slechts weinige uitzonderin
gen (b.v. die van L. Abel en de weinige vreemdelingen) 
bij uitstek vertegenwoordigd. 

Wat zal dit congres bepalen? Zal het bepaalde re
gels aanwijzen, waarnaar men te werken heeft ? Zal 
men 't wagen in Duitschland met Meijer te breken ? 
Het zal wel gaan als met alle congressen; na veel 
over en weer praten en resoluties nemen, gaat elk naar 
huis en volgt toch den eenmaal ingeslagen weg, zon
der zich verder aan de congresbesluiten te storen, en 
weldra is men het geheele congres vergeten. 

Hoe de uitslag der prijsvragen is, heb ik totheden 
niet vernomen, doch veilig is aan te nemen, dat alle 
prijzen in Duitschland zijn gebleven. Men heeft daar 
zooveel voorliefde voor de Meijersche school, dat de 
Jury, allen Duitschers, wel in dien geest uitspraak 
zal gedaan hebben (*). 

Wat er alzoo verder op de tentoonstelling te 
zien was, zijn meest zaken, welke voor bespreking 
meer in een tuinbouw- dan in bouwkundig weekblad 
tehuis behooren, doch voor hen onder de bouwkun
dige lezers, die met toezicht over rijks-, gemeente- en 
polderwegen belast zijn, mag niet onvermeld gelaten 
worden een systeem van ondergrondsche besproeiing 
van boomen langs macadam- en grintwegen. Dit 
systeem, door den heer Degenhardt, Stadt-garten direc
tor te Dresden, ingevoerd, is reeds sinds 9 jaar aldaar 
met goed succes in gebruik. Het is het tegenoverge
stelde van draineeren en wordt van draineerbuizen (zeer 
poreuse aarden buizen) gemaakt. Ik hoop gelegenheid 
te vinden later op deze zaak terug te komen. 

(*) Dc thans eerst verschenen officièele lijst der bekroningen beant
woordt aan de verwachting; uitsluitend Duitschers zijn bekroond. 

E R R A T A . 
In het eerste gedeelte van dit artikel, voorkomende in het 

vorige nommer, zijn eenige fouten ingeslopen, als: 
Pag. 177, kolom, 21" ' regel v. o. staat: licht, lees lieg!. 

» » \tm » 2if » » » • waarop hier cn 
daar het winterkoren den aanstaanden zomer aankondigt, lees: 
waarop hier en daar het doorgroeiend winterkoren enz. 

D E R E U Z E N B E E L D E N V A N B A M I A N . 
In De Opmerker van I en 8 Augustus 1885 komt 

onder den titel van „Hooge personages" eene beschrij
ving voor van de grootste en merkwaardigste reuzen
beelden , die in de verschillende rijken en landen ge
vonden worden. De ontdekking, die sedert de Rus-
sisch-Afghaansche grensquaestie door Europeanen is 
gedaan in een gebied, dat tot dien tijd slechts zelden 

door hen werd betreden, heeft belangrijke wetens
waardigheden aan het licht gebracht, die waard zijn 
beschreven te worden. 

Het bestaan van de groote beelden van Bamian was 
lang aan Indische oudheidkenners bekend, maar juiste 
en vertrouwbare gegevens waren totdusverre niet aanwe
zig. De commissie tot regeling van de Afghaansche grens
quaestie heeft, onder meer, ook deze belangrijke zaken 
aan het licht gebracht. Teneinde deze politieke quaestie 
te kunnen oplossen, waren de leden der commissie 
verplicht met de grensbewakers het land in alle rich
tingen te doorkruisen, ten einde topographische kaarten 
van deze zoo goed als onbekende streken te kunnen 
vervaardigen. Op een verkenningstocht door de Koh-
i-Baba of keten van de Paropamisus , drong men oost
waarts langs de Heri-Rud-vallei, nabij Obeh, door en 
beteikte Bamian, een plaats, die tot dien tijd door 
geen ander Europeaan bezocht was; wellicht heeft 
alleen de reiziger Ferrier het westelijk gelegen deel 
bezocht. Aan kapitein Maitland komt echter de eer 
toe, het eerst schetsen der overblijfselen van muur
schilderingen in nissen en holen dezer streek gemaakt 
te hebben. Bamian ligt aan den weg van Kabul naar 
Balkh, die door den Paropamisus loopt, en ongeveer 
8500 Eng. voet boven de oppervlakte van de zee. 
De rotsen zijn een conglomeraat van zachte- of speksteen. 
Waarschijnlijk reeds in de eerste eeuwen van de chris
telijke jaartelling werden door Boeddhistische monni
ken , holen in deze zachte rotssteen uitgehouwen; over 
verscheidene mijlen strekken zich deze holen in groot 
aantal uit en noordwaarts treft men langs den weg 
naar Haibak talrijke groepen ervan aan. Naar de 
overblijfselen te oordeelen, die men in het dal van 
Jellalabad vindt, zijn dit niet de eenige kloosters ge
weest , maar zal er ook een soort van gebouwen ge
staan hebben. 

De Chineesche pelgrim Hwen Tsang schrijft, dat, 
toen hij omstreeks 630 na Chr., Bamian bezocht, 
daar tien kloosters met duizend monniken waren en 
dat het een koninkrijk was; thans ziet men alleen de 
plek, waar zich de holen en de reuzenbeelden, als 
overblijfselen van het Boeddhisme, bevinden. Geen 
sporen, die steden, dorpen of koninkrijken aanduiden, 
zijn, voorzoover men weet, gevonden. Alleen bespeurt 
men overblijfselen van de zeer oude stad Ghalgula, 
welke door Dsjengis-khan in de 131" eeuw verwoest 
werd en waarvan op zijn streng bevel geen levende 
ziel, man, vrouw of kind, gespaard werd. Niets bleef 
dan de oude ruïnen. Waarschijnlijk is Ghalgula de 
hoofdstad geweest en Bamian de voorstad. Aldus ver
zekert Hwen Tsang en hij voegt daarbij, dat de groote 
beelden noordoostelijk van de koningsstad stonden. 
Hoewel Alexander de Groote, van Bactrië uit naar 
Indië trekkend, de Paropamisusketen nabij Bamian 
passeerde, maken de geschiedschrijvers volstrekt geen 
melding van de beelden. Men zou dus mogen on-

I derstellen, dat zij toen nog niet bestonden en het 
zou te verwonderen zijn, als het Boeddhisme toen 
reeds zoover verspreid was. Na Hwen Tsang werden de 
beelden slechts zeer terloops door latere reizigers be
sproken en daaronder waren krijgsgevangenen uit den 
eersten Afghaanschen oorlog. De laatste berichten 
deelt Dr. Yavorski mede, die in 1878 de expeditie 
naar Kabul vergezelde. 

De beelden staan thans bekend als Sal Sal, Schah 
Mameh en Bacheh (het kind). De Hindoes, waarvan 
er eenige in Afghanistan gezworven hebben, hebben 
met betrekking tot deze beelden hunne eigene legenden. 
Alle vreemde zaken, wat natuur of kunst betreft, die 
zij in Indië ontmoetten, schreven zij toe aan de macht 
van Panch-Pandu-Ke-Bhai (de vijf Pandu-broeders) en de 
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groote beelden, die zij te Bamian vonden, .konden, 
volgens hun inzicht, niet anders dan door dè helden 
van de Mahabarata voortgebracht zijn. 

Te Bamian zijn vijf beelden, waarvan drie in nissen, 
die rondom de beelden in de rots zijn uitgehouwen, 
zoodat de beelden in de nis uit de rots zijn gespaard. 
De hoogte van het grootste beeld is door de reizigers ver
schillend geraamd, van 100 tot 150 Eng. voet. Door 
meting met een theodoliet bleek de hoogte 173 voet te 
zijn, dat is 29 voet minder dan de Londensche zuil, 3 
voet minder dan de Nelsonzuil op Trafalgar-square, 122 
voet hooger dan de Memnonbeelden aan de boorden van 
den Nijl en de beelden van den tempel van Ipsamboel, 
en 53 voet hooger dan de beroemde kolossus van 
Rhodus geweest is. 

Het nieuwe beeld der Vrijheid te New-York is 105 
voet hoog, zonder den opgeheven arm en de toorts 
mede te rekenen, zoodat het groote beeld van Bamian 
68 voet hooger is dan het Vrijheidsbeeld. 

Zeer waarschijnlijk is het Bamianbeeld verguld ge
weest er. zijn de plooien van het gewaad in stuc opgelegd. 

De overlevering te Bamian zegt, dat de Mahome-
daansche soldaten van Timur, op hun weg ter verove
ring van Indië, de afgoden tot mikpunt hunner pijlen 
gebruikten en dat de troepen van Nadir-Schah een ar
tillerievuur op hen richtten. De beschadigde toestand, 
waarin de onderste ledematen van het beeld verkeeren, 
zouden voor dc waarheid van dat verhaal getuigen. 
In het beeld zijn kleine gaten, die men gelooft aan
gebracht te zijn voor de houten balkstukken tot on
dersteuning van het stuc. Daar de Mahomedanen 
vijanden van afgoden zijn en deze gaarne vernielen, zoo 
moet de stuc-bekleeding ten tijde van het Boeddhisme 
geschied zijn. Aan den voet van het beeld vindt men 
ingangen voor trappen en gaanderijen, die naar den 
top ervan leiden. Hwen Tsang zegt uitdrukkelijk, 
dat het een Boeddhabeeld is en dit weerspreekt het 
vermoeden van velen, dat het van vóór het tijdperk 
van het Boeddhisme zou dagteekenen. Het geheele 
voorkomen van de beelden wijst op Boeddhistische 
afkomst, getuige de lange ooren en de plooien van 
het kleed. 

Het tweede groote beeld is 120 voet hoog. 
Het derde beeld is omstreeks 50 of 60 voet hoog, 

maar is zeer vervallen. Het vierde is een zittend beeld 
en de meeste holen daaromheen worden door men-
schen bewoond. Het vijfde beeld staat bijna op een 
mijl afstands van de andere beelden. 

Hwen Tsang beschrijft ook nog een slapenden Boeddha 
van 1000 voet lengte, maar dit is zeker een vergissing, 
waartoe misschien een uitgestrekte steenmassa aanlei
ding gegeven heeft; daaromtrent zegt de legende, dat 
deze massa het versteende lichaam van een slang of 
draak zou zijn. Anderen meenen, dat het Boeddha's 
ingaan tot de Nirvana (den Boeddhisten-hemel) voor
stelt. De nissen en de holen waren oorspronkelijk 
beschilderd en duidelijke sporen zijn daarvan nog 
aanwezig. 

In de vallei zijn Afghaansche woningen verspreid. 
De Muzelmansche legende zegt, dat de twee grootste 

beelden Lat en Moenat waren; de grootste was de 
mannelijke en de andere de vrouwelijke afgod, waaraan 
door Hwen Tsang de naam van Sakya Boeddha gegeven 
wordt. Deze Hwen Tsang schijnt echter niet met alles 
volkomen op de hoogte te zijn geweest, want hij spreekt 
van in verschillende gedeelten gegoten stukken, die te
zamen verbonden, bevestigd en op elkander geplaatst 
zijn, waardoor het groote beeld den vorm verkreeg, dien 
het thans heeft. Dit is echter onmogelijk te rijmen 
met het feit, dat de plooien van het kleed in stuc zijn 
uitgevoerd, hetgeen niet geschied zou zijn, wanneer 

het alleen een blok was geweest, dat dienen moest 
om de metalen ringen of gegoten-metalen platen te 
dragen, en evenmin heeft men sporen gevonden 
van gaten voor bouten, waaraan de metalen platen 
bevestigd konden geweest zijn. Wel komen zulke 
gaten aan het vierde beeld voor, maar daaraan zijn 
geen teekenen van een kleed waar te nemen. Men 
mag dus aannemen, dat dit beeld wel met metaal
platen was voorzien en dat Hwen Tsang bij zijne be
schrijving de beelden met elkander verward heeft. Het 
tweede beeld kan door middel van daarin aange
brachte trappen en galerijen bestegen worden en wel 
zóó, dat men boven het hoofd uitkomt. De hoogte 
is van hier nauwkeurig gemeten en bedroeg juist 
120 voet. 

VEREENIGING V A N VOORSTANDERS E E N E R 
N E D E R L A N D S C H E OCTROOI WET. 

Op de eerste algemeene vergadering, den 9 April 
1887 te Delft gehouden , werden de statuten vastgesteld 
der V e r e e n i g i n g van V o o r s t a n d e r s eener 
Nede r l andsche Oc t roo iwet . HetBestuur, be
staande uit de heeren A . Huet, Voorzitter; Mr. Gerard 
W. Schimmel, Secretaris-penningmeester; G. A . A . 
Middelberg, Mr. C. A . Mirandolle en H . W. E. Struve, 
heeft belangstellenden eene circulaire gezonden van 
den volgenden inhoud. 

De zaak, waarop wij hier uwe aandacht vestigen, is 
van algemeen Nederlandsch belang, ten nauwste ver
want met den bloei en de ontwikkeling onzer nijverheid. 

In 1869 werd de gebrekkige wet van 25 Januari 
1817 „omtrent het verleenen van uitsluitende rechten 
op uitvindingen en verbeteringen van voorwerpen van 
Kunst- en Volksvlijt", afgeschaft en sedert door geen 
andere vervangen. Sinds dat jaar wordt het recht des 
uitvinders hiertelande niet meer beschermd en rekent 
een ieder zich vrij alles ongestraft na te maken, wat 
een ander zich vaak met opoffering van veel tijd, 
kosten en inspanning heeft verworven. 

De voorstanders dezer afschaffing geloofden daarmede 
aan de nijverheid een dienst bewezen te hebben en 
voorspelden luide door hunne eerste aanvoerders, dat 
een tijdperk van bloei onzer nijverheid, van nu af 
verlost van een knellenden band, onvermijdelijk moest 
volgen. 

Wel bestaat er ook hiertelande eene bescherming 
van het handels- en fabrieksmerk, maar deze betreft 
alleen het merk en den naam van den handelaar of 
fabrikant, geenszins het fabrikaat zelf, en zij kan dus 
den uitvinder volstrekt niet baten. 

Daarentegen wordt de arbeid van den letterkundige 
beschermd en bestaat er een wet tot regeling van het 
auteursrecht, den zoogenaamden letterkundigen eigendom, 
waardoor het recht des schrijvers gedurende vijftig 
jaren na de eerste uitgave wordt beschermd; maar 
eene bescherming — zij het dan ook van veel korter 
duur, tien of vijftien jaren — van den arbeid des uit
vinders, den zoogenaamden industrieelen eigendom, 
werd tot-nog-toe, na de afschaffing van bovengenoemde 
wet, overbodig geacht. 

De noodzakelijke gevolgen van dien toestand hebben 
zich niet doen wachten. Deze gevolgen waren maar 
al te zeer lijnrecht tegenovergesteld aan die, welke de 
afschaffers van de oude octrooiwet voorspeld hadden. 
Waar de prikkel van stoffelijk voordeel ontbreekt, ver
flauwt de lust tot den arbeid; in een tijdperk van al-
gemeenen vooruitgang op technisch en wetenschappelijk 
gebied is Nederland achtergebleven en in het land, 
waar in vroeger eeuwen zeer belangrijke uitvindingen 
zijn gedaan, zoekt men onder het tegenwoordige ge
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slacht tevergeefs naar een enkelen naam, die tegelijk 
zou kunnen genoemd worden met de groote uitvinders 
in het buitenland gedurende de laatste twintig jaren. 
Waar nieuwe industrieën haren krachtigsten grondslag 
missen, verdwijnt het vertrouwen van het kapitaal in 
binnenlandsche industriëele ondernemingen en verflauwt 
de ondernemingsgeest. 

In bijna alle beschaafde landen, in Frankrijk, Enge
land, Duitschland, België, Spanje en Portugal, Rus
land, Zweden en Noorwegen, Oostenrijk, Denemarken, 
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Engelsch-
Indië, zelfs in Brazilië, Mexico en Japan wordt het 
recht des uitvinders erkend en de industriëele eigen
dom door het stelsel van octrooien beschermd, onver
schillig welke politiek er overigens op het gebied van 
handel en nijverheid wordt gevolgd. In Engeland werd 
nog in 1883 de bestaande wet zoodanig ten voordeele 
der uitvinders gewijzigd, dat, terwijl in de eerste negen 
maanden van 1883 onder de oude wet 4,656 aanvragen 
inkwamen, dit aantal gedurende de correspondeerende 
maanden van het volgende jaar 13,012 bedroeg. 

Het bevorderen der belangen van den Nederlandschen 
uitvinder en het doen totstandkomen eener octrooiwet 
ter bescherming van den intellectueelen eigendom op 
industrieel gebied in Nederland en de Nederlandsche 
bezittingen en Koloniën is het doel onzer Vereeniging. 
Daartoe is de samenwerking noodig van alle belang
stellenden, niet alleen van hen, die zelf uitvinders of 
industrieelen zijn, maar ook van hen, die direct of 
indirect belang hebben bij den bloei onzer Nijverheid 
en een onrecht zien tegenover de edelste klasse van 
arbeiders, in het niet beschermen van de vruchten van 
hun arbeid. 

Innig overtuigd van de wenschelijkheid eener zoo 
spoedig mogelijke invoering van een goede Nederland
sche octrooiwet, hebben wij de eer u uit te noodigen 
met ons samen te werken en door toezending van 
nevensgaand inschrijvingsbiljet aan den Secretaris-pen
ningmeester onzer Vereeniging van uwe belangstelling 
te doen blijken en u als gewoon lid of donateur te 
doen inschrijven. 

Wij wenschen de jeugdige Vereeniging veel succes 
op haar loffelijk pogen en deelen hieronder hare statuten 
mede. Zij luiden als volgt: 

ART. 1. De Vereeniging van voorstanders eener 
Nederlandsche Octrooiwet is gevestigd te Amsterdam 
en wordt opgericht voor den tijd van 29 jaren of zoo
veel korter als zal blijken noodig te zijn, in te gaan op 
1 Januari 1887. 

ART. 2. Het doel der Vereeniging is het bevorde
ren der belangen van Nederlandsche uitvinders en het 
doen totstandkomen eener octrooiwet ter bescherming 
van den intellectueelen eigendom op industrieel gebied 
in Nederland en de Nederlandsche bezittingen en 
Koloniën. 

ART. 3. De leden der Vereeniging zijn gewone 
leden of donateurs. 

Zoowel personen als corporatiën kunnen gewone 
leden of donateurs der Vereeniging zijn. De laatste 
worden door een uit haar midden te benoemen en 
schriftelijk aan te wijzen persoon in de Vereeniging ver
tegenwoordigd. 

De gewone leden betalen eene jaarlijksche contributie 
van twee gulden vijftig cents, waarover in den loop 
van het jaar beschikt wordt. 

Donateurs zijn zij, die meer dan twee gulden vijftig 
cents per jaar aan de Vereeniging bijdragen. 

ART. 4. Het vereenigingsjaar vangt aan op den 
I"'" Januari en eindigt den 31*"" December van elk jaar. 

ART. 5. Leden, die voor het lidmaatschap wenschen 

te bedanken, geven daarvan vóór 1 November kennis 
aan den Secretaris der Vereeniging, waardoor hun 
lidmaatschap met 31 December van dat jaar eindigt. 

ART. 6. Het Bestuur bestaat uit minstens twee en 
hoogstens vijf leden, gekozen uit de leden der Ver
eeniging , die voor één jaar benoemd, doch telkehs 
weder herkiesbaar zijn. 

ART. 7. Elk jaar wordt vóór of in de maand October 
te Amsterdam of nader te bepalen plaats een algemeene 
vergadering van leden gehouden. 

In deze vergadering wordt voorzien in de vacatures 
van het Bestuur en wordt tevens rekening en verant
woording afgelegd over het afgeloopen jaar. 

Algemeene vergaderingen van leden worden voorts 
gehouden: 

a. Zoo dikwijls als het Bestuur zulks noodig acht; 
b. Op schriftelijke aanvrage bij het Bestuur van 

minstens vijf leden. Het Bestuur is alsdan verplicht 
binnen zes weken de vergadering bijeen te roepen. 

De algemeene vergaderingen worden minstens 14 
dagen te voren door aankondiging in een of meer 
nieuwsbladen bekendgemaakt en de leden voorts min
stens acht dagen vóór het houden der vergadering 
aan het door hen opgegeven adres opgeroepen. 

ART. 8. In alle vergaderingen worden de besluiten 
door de aanwezigen bij volstrekte meerderheid van 
stemmen genomen. 

Bij staking van stemmen beslist de Voorzitter. 
Stemmingen over personen geschieden bij gesloten 

briefjes, bij staking beslist het lot. 
ART. 9. Veranderingen in de statuten kunnen alleen 

plaatshebben in een algemeene vergadering van leden, 
die met de voorgenomen veranderingen minstens 14 
dagen te voren in kennis worden gesteld. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Vergadering van 9 Juni. 

Na opening der vergadering, door den Vice-presi
dent H . S. J. Rose, werden de notulen, die aan de 
lec'en gedrukt toegezonden waren, goedgekeurd. 

Ter tafel was het insgelijks gedrukt verslag der werk
zaamheden van het Instituut gedurende het Instituuts
jaar 1886—1887, hetwelk tot geene opmerkingen aan
leiding gaf. 

Mede lag ter tafel de rekening en verantwoording 
van de inkomsten en uitgaven over gemeld jaar, ver
gezeld van de daarbij behoorende bescheiden. De Vice-
president deelde mede, dat gedurende de pauze voor 
de leden gelegenheid zou bestaan die stukken na te 
zien en te onderzoeken. 

Wederom was een groot aantal geschenken ingekomen. 
Door den Raad van bestuur was op den oproepings

brief aan de leden het voorstel gedaan om uit de kas 
van het Instituut eene bijdrage van ƒ 500 te bestem
men als tegemoetkoming in de kosten van oprichting 
van een proefstation tot onderzoek van bouwmaterialen 
te Delft. Dit voorstel werd door het lid j . M. Telders, 
die namens het Instituut in de voorbereidende Com
missie zitting heeft, op kernvolle wijze ingeleid, ont
wikkeld en aangeprezen. Het werd daarop, zonder 
beraadslaging, bij acclamatie aangenomen. 

Van den hoofdingenieur van den Waterstaat in het 
9de district was een brief ingekomen, ten geleide van 
eenen staat der weerkundige- en waterwaarnemingen 
te Helder, gedurende de maand April 18S7 ge
daan, die op de gewone wijze zal worden openbaar 
gemaakt. 

Door het lid C. L . Lambrechtsen was eene beschrij
ving van de oeverafschuiving aan den calamiteusen 
Vlietepolder op 28 October 1886 ingezonden, die 
evenals eene van de leden J. van Hasselt en J. de 
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Koning ontvangen beschrijving van het voor eenige 
jaren gebouwde stoomgemaal voor het polderdistrict 
„De Lymers" in handen van eene commissie is gesteld 
om advies. 

Op gelijke wijze zal worden gehandeld met eene 
studie van het ltd M. E. de Wildt over den aanleg 
van de brug voor spoorweg- en gewoon verkeer bij 
Deventer, in de lijn Apeldoorn—Deventer van de Ko
ninklijke Nederlandsche Locaalspoorweg-maatschappij, 
in verband met de rivier den IJsel. 

Het eerst werd het woord verleend aan het lid J. 
W. Wekker, die eene zeer uitvoerige, door talrijke 
teekeningen toegelichte voordracht hield over het lichten 
van zeeschepen , waarin hij historische bijzonderheden 
mededeelde omtrent hetgeen met de schepen Anastasia , 
de Ethlhvin , de Austral, de Schorpioen en de Brom-
hletyc had plaatsgehad, en vooral in beschouwingen 
trad over het zoogenaamde opboeien , dat verreweg de 
voorkeur verdient wegens den zoo wcnschelijken spoed 
en de mindere kostbaarheid ; waarbij hooge lof werd 
toegezwaaid aan hetgeen bij de Schorpioen door de 
duikers van den Nordischen Betgungs- Verein van Ham
burg; , eene equipage van krachtige Noren en Finnen, 
is verricht. Hij spoorde ten slotte aan, dat men zou 
trachten op dit gebied in Nederland het voorbeeld, 
in den vreemde gegeven, na te volgen. 

Na de pauze werd het woord gevoerd door het lid 
W. F. Leemans, die in aansluiting aan hetgeen door 
het lid Wekker ten slotte was gezegd, erop wees, 
dat reeds te Rotterdam eene Berging-maatschappij is 
opgericht met een kapitaal van f 250,000, waarop onder 
dagteekening van 26 April jl. de koninklijke bewilliging 
is verkregen ; daarna gaf hij nog eenige bijzonderheden 
betreffende de gezonken schepen Bramblctye en Vil/e dc 
Victoria. 

Het lid N . Th. Michaëlis wees erop, dat het be
doelde denkbeeld van het lichten reeds in 1874 hier
telande zijne toepassing had gevonden bij het lichten 
van eenen ijzeren brugpijlcr, die in de Maas gezon
ken was. 

De Vice-president herinnerde aan hetgeen in de vorige 
vergadering was medegedeeld omtrent eene circulaire 
van het Dagelijksch Bestuur der Zuiderzee-vereeniging, 
en deed door den Secretaris eenen brief aan dat Be
stuur voorlezen, ten antwoord strekkende op een schrij
ven van den Raad van Bestuur van het Instituut. 

Het woord werd alsnu verleend aan het lid P. C. 
van Kerckhoft", die eene uitvoerige, door teekeningen 
en kaarten toegelichte voordracht hield, waarin hij in 
historische beschouwingen trad over de veranderingen 
in het vermogen der Noordhollandsche zeegaten , vooral 
ook in betrekking tot het thans aanhangige vraagstuk 
van eene gedeeltelijke drooglegging der Zuiderzee. 

Deze voordracht gaf tot eene zeer breedvoerige en 
belangrijke wisseling van gedachten aanleiding, in ver
band met het vroeger ingezonden en aan de leden 
bekende rapport van de technische ingenieurs der Zui
derzee-vereeniging ,' de leden J. van der Toorn en 
C. Lely. 

Wegens het vergevorderde uur moesten twee voor
drachten tot eene volgende vergadering worden verdaagd. 

Tot leden van den Raad van Bestuur werden geko
zen de heeren W. H . Hubrecht, N . Th. Michaëlis en 
G. E. V. L . van Zuylen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N " 
'S-GRAVENHAGE. Naar wij vernemen is de koninklijke com

missie, belast met het onderzoek naar de mogelijkheid van den 
aanleg van eene haven te Scheveningen, daarmede zoover 
gereed, dat de verschillende afdeelingen hare taak hebben 
volbracht, zoodat de Secretaris zich thans bezighoudt met het 
opmaken van het eindrapport. 

Zijn wij wel ingelicht, dan zou het onderzoek geleerd hebben, 
dat de aanleg van zulk eene haven voor particuliere rekening 
hoogst bezwaarlijk is. daar zelfs zonder inbegrip der kosten 
voor de defensie-werken cn de renten van het kapitaal, de uit
gaven dc inkomsten verre zouden overtreffen. 

Zoodra het rapport gereed zal zijn, zal de commissie bijeen
geroepen worden, om de conclusion vast te stellen en tot eene 
beslissing te komen, of op andere wijze de zaak tot stand 
te brengen. 

— Hij beschikking van den Minister van Waterstaat. Han
del en Nijverheid wordt, met ingang van 1 Augustus 1S87, 
de Rijksopziencr op dc Spoorwegdiensten J. G. Starck, belast 
met het dagelijksch toezicht op den dienst der spoorwegen: 
Utrecht—Arnhem—Pruisische grens, Utrecht—Harmeien— 
Rotterdam en Gouda—'s-Gravenhagc. Utrecht als standplaats 
aangewezen. 

— De navolgende studenten der Polytechnische School zijn. tot 
hunne practische vorming, gedurende dc zomermaanden door 
den Minister van Waterstaat. Handel en Nijverheid als buiten
gewoon opzichter aangesteld, te weten: 

J. dc Jong, bij de havenwerken te Lemmer: 
J. F. (juant, bij de uit te voeren werken aan de Zuidwil

lemsvaart ; 
P. C. Swemer, bij de werken aan de sluis No. 16 der Zuid

willemsvaart ; 
G. J. van Swaaij, bij den bouw eener ijzeren draaibrug over 

de Noordervaart; 
W. F . Druyvesteijn, bij dc werken te Petten; 
J. P. Wijtcnhorst, bij het verrichten van stroommetingen, 

peilingen, enz. ten dienste der verbeteringswerken van het 
Krabbegat; 

Ch. C. Coomans, bij dc werken van het kanaal door Zuid-
Beveland ; 

G. D. Uittien, bij de werken op de Waal; 
J. J. Braam, bij het maken van kribben in de Lek; 
P. A . Jclles. bij de verruiming van den bovenmond der 

Nieuwe Merwede; 
J. Straatman, bij de doorgraving van de Piekenwaard; 
W . H . Kloppenburg. J. P. Textor, H . C. J. Strengnaerts en 

J. van Stolk, bij de werken tot verbetering van den Waterweg 
van Rotterdam naar zee; 

F. W. L. de Sturler en J. Werder, bij de omlegging van 
den Oosterspoorweg. 

N. C. Kist, bij het maken van het noordelijk gedeelte der 
voorhaven in het open IJ. 

H . Thorn Prikker, bij het doen eener zandstorting voor den 
te bouwen syphon in het open IJ bij Zeeburg; 

P. Hekmeijer en D. A. Koster, bij den aanleg van een ge
deelte kanaal van nabij den Leidschen tot in den Vaartschen Rijn; 

A. 1'h. K, D. van Malsen. bij het maken van verschillende 
kunstwerken cn een gedeelte kanaal bij den Leidschen Rijn; 

G. Rooseboom, bij den aanleg van het zuidelijk deel der wer
ken binnen den Merwedijk tc Gorichcm; 

M. Corstius Sissingh, bij den aanleg van het noordelijk deel 
der werken te Gorichem; 

I'. J. Boreel. bij de in aanleg zijnde spoorwegbrug en keer
sluis over en in de haven van Vlaardingen. 

J. W. Th. van Oven, bij dc uitvoering der aarde- en kunst
werken van den spoorweg tusschen Schiedam en Maassluis; 

F. M. K. L. Kerstens, bij de uitvoering der werken wegens het 
maken van gebouwen enz. op dc stations Drunen en Vlijmen; en 

I). H . S. ten Cate, bij de verbouwing van het stationsge
bouw te Zwolle. 

HAARLEM. Burgemeester en Wethouders hebben bij adver
tentie in de Haarlcmschc Courant cone verklaring afgelegd, 
naar aanleiding der beschuldigingen, door het raadslid, den 
heer Mr. R. H. J. Gallandat Huet. zoo ten overstaan van den 
Burgemeester als van hun College en den Gemeenteraad, inge
bracht tegen den architect over de werken en gebouwen der 
gemeente, de ambtenaren, geplaatst aan het bureau van ge
meentewerken, en den opzichter over de gemeentereiniging. 
Na aanvoering van verschillende bekende punten, luidt dat stuk 
verder als volgt: 

Overwegende, dat aan B. en W. ook na kennis genomen te 
hebben van eene door den heer Gallandat Huet voornoemd in 
de openbare raadsvergadering van 25 Mei j l . schriftelijk gedane 
mededeeling betreffende den verkoop van grond aan het Waai
gat, waarin een gemeente-riool zou zijn gelegen, en na inzage 
genomen te hebben van een schrijven van den kachelsmid 
W. van Cuijk alhier, betreffende het onderhoud van de kachels 
in de schooi aan het Molenpad, 

geenszins gebleken is, dat de b i j z o n d e r e aanklachten tegen 
den gemeente-architect en den opzichter over de gemeenterci-
niging gegrond zijn, evenmin als de a l g e m e e n e beschuldi
gingen, uitgebracht tegen de ambtenaren, verbonden aan het 
bureau van gemeentewerken; 

overwegende, dat alzoo het vertrouwen, hetwelk het Dage
lijksch Bestuur der gemeente steeds gehad heeft en noodzakelijk 
behoort te hebben in de ambtenaren, die belast zijn met eenen 
arbeid, waarbij in de eerste plaats eerlijkheid vereischt wordt, 
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geenszins is geschokt, en dus het gunstig 
oordeel onverzwakt is gebleven, dat B. 
en W . door een gestadig toezien op de 
handelingen dier ambtenaren bij het uit
voeren van vele openbare werken, waar
mede tonnen gouds gemoeid waren, ver
kregen hadden; 

overwegende, dat het scherpe toezicht, 
hetwelk de heer Gallandat Huet, volgens 
zijne eigene verklaring, gedurende vele 
jaren op de handelingen van den gemeente
architect heeft gehouden, het gunstig oor
deel van II. en W. bevestigt, aangezien de 
tegen den architect ingebrachte beschul
digingen ongegrond zijn bevonden; 

overwegende, dat het belang der ge
meente medebrengt, dat de onomkoop
baarheid en eerlijkheid harcr ambtenaren 
boven alle verdenking verheven zijn; 

Verklaren, 
dat hun vertrouwen in de eerlijkheid en 

onomkoopbaarheid van den gemeente-ar
chitect en de ambtenaren, verbonden aan 
het bureau van de gemeente-werken, be
nevens van den opzichter over de gemeen
te-reiniging, is ongeschokt; 

zullende zoo in het belang der gemeente, 
als tot herstel in eer en goeden naam van 
de beschuldigde ambtenaren dit besluit 
door plaatsing in de Oprechte Haarlem-
tekt Courant ter algemeene kennis wor
den gebracht, terwijl een exemplaar zal 
worden uitgereikt aan den gemeente-ar
chitect, den opzichter over dc gemeente-
reiniging, aan den eerstgenoemde tevens 
ter mededeeling aan de ambtenaren, ge
plaatst aan het bureau van gemeentewer
ken. 

— De Gemeenteraad heeft in behande
ling genomen een voorstel van Burg. en 
Weth. om voor de restauratie van de Groo
te- of Sint-Bavokerk gedurende een acht
tal jaren eene subsidie te verleenen van 
ƒ 1000 'sjaars. zoolang met die restaura
tie van Rijkswege geregeld wordt voort
gegaan. Tot toelichting diene, dat d ï 
Raad in Juni 1S75 besloot gedurende 10 
jaren eene jaarlijksche bijdrage van ƒ 1 0 0 0 
ten behoeve der restauratie te verleenen. 
Die termijn is verstreken, en thans stelde 
het Rijk zijne subsidie afhankelijk van de 
bijdrage der gemeente. 

De voordracht van Burg. cn Weth. werd 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 
nadat de heer De Kanter op inlichtingen 
had aangedrongen betreffende de wijze, 
waarop de voor dc restauratic bestemde 
gelden waren besteed en omtrent hetgeen 
er gerestaureerd was. waarop de heer Kist 
antwoordde, dat, over de 10 jaren dat er 
gesubsidieerd en gerestaureerd is, uitste
kend is boekgehouden, en de raadsleden 
uitnoodigde daarvan kennis te nemen. Uit 
de mededeelingen van den heer Van der 
Steur bleek, dat in de verstreken 10 ja
ren het koor en het schip der kerk ge
restaureerd waren, en dat het thans de 
transepten zou gelden. 

ROTTERDAM, De heer Henri Evers, 
architect tc Amsterdam, is benoemd tot 
hoofdleeraar in de bouwkunst aan de Aca
demie voor Beeldende Kunsten en Tech
nische Wetenschappen alhier. 

UTRECHT. In de laatstgehouden zitting 
van den Gemeenteraad is de vraag gedaan, 
hoe het met het universiteitsgebouw staat 
en uit het antwoord van het Dagelijksch 
Bestuur bleek, dat er nieuwe pians van 
de Regeering waren ontvangen cn dat deze 
besproken zullen worden in eene Commis
sie, die 15 dezer zal bijeenkomen. In deze 
Commissie zullen zitting nemen van wege 
Curatoren de heeren Roöll, Royaards van 
Scherpenzeel en Mr. Bacrt, en namens het 
Gemeentebestuur Mr. Boer en Mr. Royaards 
van den Ham. 

Er komt dus een weinig leven in deze 
zaak; waarschijnlijk zal het plan van Prof. 
E. Gugel en den architect C. Vermeys 
ruimte moeten maken voor een Regeerings-

ontwerp, zooals reeds vroeger voorspeld 
werd. 

NIJMEGEN. DC zoogenaamde Polmolen, 
die op den ouden vestingwal nabij het 
Kronenburgerpark staat cn den laatsten 
tijd meer algemeen bekend stond onder 
den naam van Sanssou< i, is door den 
Gemeenteraad overgenomen van den heer 
F. J. v. d. Waarden c. s., die hem bij 
openbare veiling voor ongeveer / 6000 ge
kocht hadden. De gemeente heeft daar
voor een bouwterrein van Soo M - , in de 
nabijheid van den molen afgestaan, zoo
dat weldra de laatste hinderpaal voor de 
regelmatige uitbreiding der stad zal ver
dwijnen 

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

OOSTER 

STOOMTRiW-MWTSCIIAPPIJ. 
AANBESTEDING. 

Op Maandag 20 Juni 1887. des middags ten 
12 uur zal aan hi-t Bureau iler Maatschappij 
te UTR.'-.LHÏ worden aanbesteed: 

Het bouwon van eeno Remise en 
van zeven woningen te Rhenen. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
in het Hotel Altena te l!lie,ie,i en bjj den 
heer J . Schotel, Ingenieur-Architect te Rot-
terihun, (Oostzeedjjk) bjj wien tevens nadere 
inlichtingen zjjn te bekomen. 

Bestekken en teekeningen zjjn, tegen be
taling van ƒ 1 . — per bestek en ƒ 1 5 0 per 
stel teekeningen verkrijgbaar, zoover de voor
raad strekt, bjj de boekverkoopers M . Wijt 
& Zonen te Rotterdam. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Woensdag 15 Juni a. s. des namiddag! 
ten een uur (verzamelplaats bjj het kruispunt 
Ooster Stoomtram en Staatsspoorweg te 
Rhenen). 

ik Directie. 

AANBESTEDING. 
Op Zaterdag 18 Juni 1887, des voormiddags 

ten 11 ure, zal ten koftiehuize van M E J . Dl 
WED.SEGEB8, Reigerstraat te Rnda. door 
H.H. Regenten van het Gereformeerde Bur
ger Weeshuis worden 

aanbesteed: 
Het bouwen van een nieuw GERE

FORMEERD BURGER WEES
HUIS, met bijkomende werken, 
op een terrein gelegen aan de 
Oude Vest te Breda, met bijle-
vering van allo materialen enz. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij de Hee
ren P. V A N DE ERVE .Izn. en A. C. BUIJ
ZERD, architecten te Rreda. 

Bestek en teekening zjjn op franco aan
vrage en tegen betaling van /'2.50 te ver
krijgen bij de architecten en bjj den dage-
Ijjkschen opzichter A. C'. VERHOEVEN aan 
het bestaande Weeshuis. 

Aanwijzing in loco zal geschieden op 
Maandag l.'l Juni 1SS7, des voonniddags ten 
lO'/j ure. 

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

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER .11 WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zuil. 11 Dinsdag 28 Juni 
1887, 's voormiddags l i ' ; * uur, in liet open
baar ten Gemeentehuize 

AANBESTEDEN: 
Het Bouwen van oene SCHOOL 

voor Openbaar Lager Onderwijs 
aan den Rozendaalschen weg. 

Begrooting / 37800. 
Aanwijzing Maandag .11 Dinsdag 20cn21 

Juni a. s , 's voonniddags 10 ure, op liet ter
rein van den bouw: bestek met gezegeld in-
8ehrjjvingsbiljet en bjj behoorende teekenin
gen tegen betaling van / 1.— ter Secretarie 
verkrijgbaar; inlichtingen worden gegeven 
ten Gemeentehuize, bureau Gemeentewerken. 

m 

van 'S-IIiiRTOtiA'.VIIOSCH zullen op Don
derdag 16 Juni 1887 voormiddag 10 ure, ten 
Raadhuize aldaar behoudens nadere goedkeu
ring door den gemeenteraad bjj enkele in
schrijving 

lanbeüteilcn: 
Het uitvoeren van werken tot ver

anderen der inrichting van de 
lokalen op de verdieping van 
het gebouw de Korenbeurs en 
andere daarmede in verband 
staande werken. 

Het bestek ligt ter inzage op het Raad
huis te 's-Hertogenbosch en is verkrijgbaar 
bij d-n Gemeente-Architect .1. M . NA 11 BE 
ald'uir, tegen betaling van ƒ0.75. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Maandag 18 Juni e. k., voormiddag 10 ure. 

De inschruvingsbiljetteii moeten voor 8 ure 
des namiddags van den lag, dien der aanbe
steding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ge
meente Architect voornoemd. 

' s-Hertogeubosch 1 Juni 1SS7. 
tiurgemeestec en Wethouders roornoemd, 

De R/ir//emeester, 
V, 11. DOES DE WILLEBOIS. 

De Secretaris, 
J . N . G. SASSEN 

D E L I N T & C°. 
Ooilsrrdifk , Botterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMEM-1\ IJZERSTEEÏÏEGELS. 

Groote voorraden. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
van lli;i!t;i;\ 01' /OOM zullen op Zaterdag 
den 18 Juni 1887. des namiddag! ten twee 
ure , ten Raadhuize aldaar in het openbaar 
bjj enkele inschrjjving in twee perceelen 

n n n b e s t e i l c u : 
Het leveren van 

1". 81500 stuks greskeiën, en 
2°. 73000 „ straatklinkers 

< Waalvorm.) 
Het bestek en voorwaarden liggen van 

heden af op de gewone dagen ter secretarie 
voor belanghebbenden ter inzage en zjjn tegen 
betaling van 86 cents aldaar verkrijgbaar. 

Ilergen op /oom S Juni 1 s^7. 
Rurgemeest'r en Wethouders, 

A . .1. L. de ROOCK. 
J)e Secretaris. 

L . M . M A G N É E . 

Speciale I n r i c h t i n g 
tot het maken van 

LICHTDRUKKEN. \ 
Copieën van teekeningen. geteekend op 

Calqueerpapier, 
of idem op linnen, in lichtdruk. 

1', 35» „ G0EDK00PER dun PHOTOLITHOGRAPHIE. 
2', Is de bewerking zeer SNEL. 
8', Znn FOUTEN of ABUIZEN iu het overbren

gen ONMOGELIJK. 
4', Men is geheel vrjj in het te bestellen 

aantal. 
Inlichtingen en Conditie bjj den Boekhan

delaar JOH. t i . STEMI.Ei ; Cis. Amsterdam. 
Voorhanden; Lichtdruk papier, idem 

toestellen (in verschillende afmetingi en 
zinken spoelbakken. Alsmede ruim.: sor-

Iteering Teeken-, Doortrekpapier en 
doortreklinnen. 
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BECKER & BMNHMffl. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T 

ARNHEM. 
V A N 

E I P A 
H O E K M E E T -

S-

D I J K E K M A N & B U Y Z E R D 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
HUE DA. 

en andere 

i f l a i R D u E N T E b 

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

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmajffeerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY U D . LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

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

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

PIIOTOLITHOGRAPHIE, PH0T0ZIM0GRAPH1E 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zijne inrichting voor PhoUllthegraphle, 
bnzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor rhotozin<o 
grapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne MtrrévlTpr-Inrirhiinc voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/r«/ ro aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H E M E , 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

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

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

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

Zindeli jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend, 
A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vocht ige muren . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zien 
1 ' Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heet 

W. PATON WALSH. 

adresseeren aan het Kantoor der fabriek, 
G . KNOOPS C.OZN., Beekstraat P. 62, te Arnhem. 

De Directeur. 

A . J . B A C O N & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

B E K N 0 0 N D 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 warden 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 ra W E R K M E I 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

AMSTERDAM. 

A.ïï. V A I B E E G E Ï , 
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 

Nicvtve 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 
EN 

LUIDK L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren Medailles. 

B o u w k u n d e , met Atlas ge-
staat : 

Magazp van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen 
van Th. J. DOBBE EN ZOON te Utrecht. 

Voorradig nog slechts enkele exemplaren: 
Storm van "* Gravesanrie, 

heel compleet, in zeer goeden 
jtr voor slechts /12.00. 

S t o r m Biiysingr, W a t e r b o u w k u n d e , met Atlas insge
lijks geheel compleet; één zeer goed Exemplaar: 

a r voor slechts /20.00. 
In ons Magazijn is tevens te verkrijgen: extra best Calqueerlinnen expresseljjk voor 

onze Firma vervaardigd en gewaarmerkt. 
Tevens alle soorten Teekenpapieren van CARL SCHLEICHER & SCHüLL te 

Duren, voor de Fabrieksprijzen. Benevens de ruimste keuze van alle Teeken- en Bu
reaubehoeften voor groote werken. 

J. H. DE VRIES. 
Decoratieschilder 

VAN 
§E£» Z . M . deri. K o n i n g . 

SPECIALITEIT 

P I E R R E - O M É E . 
Nieuw versieringsmateriaal voor 

bouwwerken, bekroond met het Eere
diploma (hoogste onderscheiding) op de 
Internationale Tentoonstelling van 
Bouwmaterialen en aanverwante artike
len te Groningen, in 1886. 

Onovertrefbare vervanging van 
Sgraffito, biedt volkomen weerstand aan den 
mvloed van ons klimaat, kan met het groot
ste succes worden gebezigd voor het ver
sieren van Pilasters, Friezen, Schil
den, Borstweringen, Wandbekleedin-
gen enz,, wordt geleverd in alle gewenschte 
afmetingen, voor verzending geschikt, en 
des gewenscht overeenkomstig de tee-
kening van den Architect. 

Monsterstukken worden op franco aanvrage 
gaarne ter bezichtiging toegezonden door den 
vervaardiger J. M. DE VRIES, te Groningen 
A-Kerkstraat, en door de Agenten: 

Firma Brinck en Van Veen, Damrak 90 te 
Amsterdam. 

J. van Eek en Zoon, Gierstraat te Haarlem. 
A. E. Braat, Goudschc singel 98, te Rotterdam. 
A. Singels Am., Op de Vest, te Dordrecht. 
H. C. Lathouwers, tc Vught en 's Bosch. 
A. de Morie, Achter-Twjjnstraat, Utrecht. 
C. Teunissen, Smitstraat, Nijmegen. 
A. J. A. Andriessen, Winterswijk. 
S J. H. Trooster, Terborgstraat, Zwolle. 
S. A. Coltol, Tuinen, Leeuwarden. 

Verklaringen van H.H. Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheid reeds 

gedurende 2 jaren blijkt. 

Gedrukt bjj G. W . van der Wiel & 0»«, 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 GENOOTSCHAP. 

Heeren Leden wordt bericht: 
1 d a t de heer Jan Springer ontslag heeft genomen 

als Bestuurder en als lid der Commissie van Redac
tie van het Genootschap; 

2". dat de heeren A . W. Weissman en C. B. Posthu
mus Meyjes ontslag hebben genomen als leden der 
Commissie van Redactie van het Genootschap; 

3°. dat in plaats van den heer Henri Evers, die 
wegens vertrek als Bestuurder is afgetreden, is ge
kozen de heer A . C. Bleys , architect alhier; 

4 ° . dat de 884STC buitengewone vergadering zal 
worden gehouden op Woensdag den 22 Juni a. s., des 
avonds te 8 uren, in het sociëteitslok-aal van het Ge
nootschap. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
Verkiezing van een Bestuurslid in de plaats van den 

heer Jan Springer. 
Verkiezing van twee leden der Commissie van Redactie 

in de plaats van de aftredende leden, de heeren A . 
W. Weissman en C. B. Posthumus Meyjes. 

5°. dat is overleden de heer J. C. Springer Jr., 
in leven buitenlid van het Genootschap. 

Nawens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Brenimer Hzn. 

D E OPENING V A N HET N E D E R L A N D S C H 
MUSEUM. 

In tegenwoordigheid van de commissie van toezicht 
over het Rijks-museum, het bestuur van het Konink
lijk Oudheidkundig Genootschap en enkele genoodig-
den, werd laatstleden Zondag het Nederlandsch Mu
seum door den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
den heer Mr. J. Heemskerk Az., vergezeld van den 
Referendaris der afdeeling „Kunsten en Wetenschappen", 
Jhr. Mr. Victor de Stuers, geopend. 

Het heeft betrekkelijk langen tijd geduurd, eer tot 
de opening der benedenvertrekken van het Rijks-museum, 
voor deze verzameling bestemd, werd overgegaan; 
waaraan dit is toe te schrijven , herinnert men zich. 
De Tweede Kamer toch, verstoord, dat door de af

deeling „Kunsten en Wetenschappen" wel wat eigendun
kelijk gehandeld werd, stond een paar jaren geleden 
den post, op de begrooting voor het Nederlandsch Mu
seum uitgetrokken, niet toe. Ten slotte liet zij zich 
echter vermurwen , en zoo is dan thans het Museum, 
aan het hoofd waarvan de heer David van der Keilen 
staat, voor het publiek opengesteld. 

Het hoofddenkbeeld, dat bij de inrichting van het 
Nederlandsch Museum heeft voorgezeten, is geweest 
den bezoeker een overzicht te geven van de kerkelijke 
en burgerlijke bouwkunst in Nederland, van de IXe 
tot de XVII Ie eeuw. Op zichzelf verdient een in
richting als deze lof, doch het is niet te ontkennen, 
dat de verzameling, waarop zij wordt toegepast, al op 
zeer groote volledigheid zal moeten bogen, wil men 
een dusdanige rangschikking naar behooren kunnen 
doorvoeren. 

Zeer volledig nu kan men de verzameling van het 
Nederlandsch Museum, hoe belangrijk zij overigens 
zij, nu juist niet noemen. Wat zij aan oudheden van 
de IXe tot de XIVe eeuw bezit, heeft niet veel te 
beteekenen; dit is niet te verwonderen, wanneer men 
bedenkt, dat in ons geheele vaderland de meubelen, 
kerksieraden enz. uit dit tijdperk betrekkelijk zeldzaam 
zijn, daar eerst met het begin der XVe eeuw de wel
vaart in deze streken begon toe te nemen. 

Het is dus te begrijpen, dat men, vooral bij de in
richting van de vertrekken, die de periodes vóór de 
XVe eeuw vertegenwoordigen, tot surrogaten van oud
heden zijn toevlucht heeft moeten nemen, iets wat door 
een oudheidkundige, die zijn vak op streng weten
schappelijke wijze beoefent, zal afgekeurd worden. 
Waartoe, zal hij vragen, de groote ruimte, die thans 
wordt ingenomen door vertrekken , opgetrokken in den 
stijl van een periode, waaruit het Museum zoo goed 
als geen voorwerpen bezit, niet liever bestemd voor 
een ander doel, en de voorwerpen, die men heeft, soort 
bij soort gerangschikt, om vergelijkende studie moge
lijk te maken? Waartoe het publiek, dat in de archeo
logie nog zeer onervaren is, in den waan gebracht, 
dat het werkelijk oudheden ziet, wanneer een groot 
gedeelte daarvan slechts namaak is ? Waartoe vertrek
ken quasi in verschillende stijlen ingericht, wanneer 
men toch slechts een zeer flauw denkbeeld van den 
indruk, dien de monumenten maken, kan geven , 
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de betrekkelijk geringe hoogte der zalen, vooral in de 
afdeeling kerkelijke kunst, een onoverkomelijke hinder
paal is, zoodat bv. de slanke gewelven der X l l l e en 
XI Ve eeuw hier in zeer gedrukten vorm moeten voor
gesteld worden ? Waartoe zalen ingericht met een wand-
betimmering uit het begin en een zoldering uit het 
laatst der XVIIe eeuw, die slechts kunnen dienen om 
aan het groote publiek zeer verwarde denkbeelden van 
stijl te geven ? 

Deze en meer andere, soortgelijke bedenkingen zul
len zeker tegen de wijze van inrichting gemaakt wor
den. Men zal echter moeten toegeven, dat, moge de 
rangschikking ook al niet wetenschappelijk zijn, zij er 
toch wel op berekend is, om op het groote publiek 
indruk te maken , en dat de plaatsing der voorwerpen 
doorgaans met veel smaak is geschied. 

De eerste zaal, die men betreedt, is gevolgd naar 
de door Karei de Groote te Maastricht gebouwde 
kapel. Deze kapel maakt met een daarboven gelegen 
koepelzaal, die hier naast de Rembrandtzaal is aange-
gebracht, één geheel uit en is nog thans in de Sint-
Servaaskerk te Maastricht aanwezig. 

Slechts één antiquiteit is in dit vertrek aanwezig, 
n.1. een tympan van de thans gesloopte abdij te Eg-
mond, welk fragment, uit het laatst der X 1 ' eeuw 
afkomstig, langen tijd in den tuin van het Trippenhuis 
te Amsterdam gelegen heeft. Overigens is alles na
bootsing ; het altaar is gevolgd naar een voorbeeld te 
Maastricht, de deur naar een Kransche kerkdeur, het 
schilderwerk naar handschriften uit de kerk te Susteren, 
de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage, naar oude 
stoffen, enz. 

De volgende zaal is gevolgd naar motieven van de 
kerk te 's-Hertogenrade, en van de St. Servaaskerk te 
Maastricht; de eerste in 110S gewijd, de tweede bijna 
een eeuw vroeger. Het schilderwerk is meerendeels 
naar uitheemsche voorbeelden uit de X I ! e en XII c 

eeuw gevolgd. Oudheden bevat deze zaal niet; slechts 
een afgietsel van de beroemde reliquieénkast uitdeSt.-
Servaaskerk te Maastricht is aanwezig. 

Daarnaast vindt men een zaal, gevolgd naar motieven 
van de Munsterkerk te Roermond. Het meerendeel 
der schilderwerken is ontleend aan handschriften, de 
kathedraal te Chartres, enz. Een afgietsel van het 
bekende grafmonument van Gerard van Nassau en zijn 
gemalin , in de Munsterkerk aanwezig, staat in deze zaal. 

Fragmenten uit de Domkerk te Utrecht moeten, in 
de daarnaastgelegen zaal, den bezoeker een denkbeeld 
geven van den bouwtrant uit het midden der XIIIde 
eeuw. Hier doet zich het gemis aan de noodige hoogte 
sterk gevoelen ; de slanke verhoudingen van Utrechts 
hoofdkerk komen geenszins tot haar recht. Het schil
derwerk en de vensterorneeringen zijn naar voorbeelden 
uit het buitenland gevolgd. 

Ook in de volgende zaal, waar fragmenten van de 
St.-Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen en van de 
St.-Michielskerk te Zwolle den indruk van de bouw
kunst der XlVde eeuw geven moeten, is het gemis 
van hoogte hinderlijk. De hier geplaatste oudheden, 
een uit een Duitsche kerk afkomstig vleugelaltaar, 
banken uit de gesloopte O. L. Vrouwekerk te Edam, 
en de zeer merkwaardige paneelen van het orgel te 
Naarden , behooren in deze zaal niet thuis; zij zouden , 
om geen anachronisme te zijn, naar de XVde eeuw-
sche zaal moeten verhuizen. 

De merkwaardige baksteen-architectuur van de kerk 
te Aduard heeft de motieven geleverd voor een afzon
derlijk vertrek, dat overigens naar uitheemsche, doch 
ongeveer gelijktijdige motieven gedecoreerd is. 

De XVde-eeuwsche zaal is saamgesteld uit motieven 
der kerk te Wouw, St.-Lebuinus te Deventer, de kerk 

! te Hulst en die te Ransdorp. De wandschilderingen , 
j die nog niet geheel voltooid zijn , worden gevolgd naar 
I overblijfselen uit Xederlandsche kerken. In deze zaal 
! zijn geplaatst de zeer interessante predikstoel, afkomstig 

uit de kerk te Uden, en een paar koperen platen, af
komstig van een graf te Gouda. 

De kerkbouw der X V I 1de eeuw wordt vertegen
woordigd door een zaal, in het midden waarvan een 
Ionische kolom geplaatst is , en waarin overigens , be
halve het model van een monument voor den admiraal 

j Tromp, niets aanwezig is. Tegen een der wanden ziet 
men muurschilderingen nagebootst, zooals ze in de St.-

; Laurenskerk te Rotterdam te vinden zijn. De vensters 
prijken met glazen, afkomstig van de Oosterkerk te 
Hoorn, en van het convent van Sint-Agatha. Een 
venster zal nog gevuld worden met een glas , afkomstig 

j uit de kerk te Oostburg. 
De burgerlijke bouwkunst wordt in de overige zalen 

! weergegeven. De eerste zaal, die men betreedt, ver-
I toont een nabootsing van de zoldering in het Raadhuis 

te Sluis, en een afgietsel van den bekenden X V-eeuwschen 
; schoorsteen in het raadhuis te Hergen-op-Zoom. 

Eenig XV*-eeuwsch houtwerk en een paar gobelins 
J uit de XVII ' eeuw zijn mede in dit vertrek aanwezig. 
j In deze, evenals in alle volgende zalen , zijn zeer doel

treffende vitrines aangebracht, waarin de kleinere voor-
[ werpen door de goede zorgen van den heer De 
j Ncufville met veel zaakkennis gerangschikt zijn. 

Het raadhuis te Zwolle heeft de motieven voor de 
! volgende zaal geleverd. Behalve deze nabootsingen 

vindt men in deze zaal nog eenig XV'-eeuwsch hout
werk, fragmenten van het zoogenaamde Huis van Alva 

j te Amsterdam, uit het begin der XVII" eeuw, een 
I paar beeldjes uit de XV ' eeuw enz. 

Het zou ons te ver voeren om op al de bijzonder-
I heden, in de verdere vertrekken aanwezig, te wijzen. 

Vermelden wij nog het vertrek, waar de interessante 
j XVIe-eeuwsche schoorsteenmantel en de fraaie be

timmering , uit Enkhuizen afkomstig, doch op niet zeer 
I oordeelkundige wijze gerestaureerd, aanwezig zijn en 
i de kamer, waarin de zeer interessante betimmering uit 
; Dordrecht van 1626 geplaatst is, dan meenen wij het 

meest belangrijke van de inrichting van het Nederlandsen 
Museum te hebben aangestipt. 

DE BEURSQUAESTIE. 
In de Raadsvergadering van Woensdag e. k. wordt 

het beursvraagstuk aan de orde gesteld. Burgemeester 
en Wethouders hebben getracht in eene nota aan den 
Raad de bezwaren te wederleggen , die van verschillende 
zijden tegen het laatst door hen ingediend ontwerp van 
eene nieuwe Beurs zijn ingebracht. 

Ook de nota van den heer Mr. D. Josephus Jitta, 
lid van den Gemeenteraad, die den Raad met zijne 
zienswijze in kennis stelde, wordt besproken. Wij ont
kenen aan dit stuk het volgende: 

„Toen de ondergeteekende de eer had tot lid van 
den Raad te worden benoemd, vond hij de Beurs-
quaestie, na vele en langdurige onderzoekingen en be
raadslagingen, door een raadsbesluit opgelost, zoo 
het heette bij wijze van transactie, en wel ten voor-
deele van het terrein op het thans gedempte Damrak, 
tusschen Papen- en Oudebrug. De ondergeteekende 
zoude zeker het genomen besluit willen eerbiedigen, 
indien het z. i . ook maar eenigszins draaglijk was; 
maar hoe gaarne hij ook in den Raad de meer be
scheiden stelling inneemt, die bij den nog korten duur 
van zijn lidmaatschap past, hij acht het plicht , op te 
komen tegen de stichting van een gebouw, waarvan 
hij het totstandkomen op die plaats als eene ramp 
voor onze gemeente moet beschouwen. 
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„In zijne veroordeeling van het thans ingediende plan, 
ook ten aanzien van het terrein, staat de ondergetee
kende niet alleen." 

De heer Jitta geeft daarna een kort historisch over
zicht der quaestie, ten blijke. dat in den Raad zelf, 
indien men de stemmingen over de verschillende ter 
tafel gebrachte plans zuiver beoordeelt, het thans ge
handhaafde terrein steeds grooten tegenstand heeft ont
moet. 

„Ook buiten tien Raad heeft de meening der burgerij 
zich steeds luider en luider tegen het aangewezen ter
rein verklaard, en toen het anonieme plan bekend 
werd, kwam in eene vergadering, door de Kiesver-
eeniging Burgerplicht opzettelijk voor de behandeling 
van de Beursquaestie belegd, de meerderheid tot de 
conclusie, dat dan liever voorloopig in het geheel 
geene nieuwe Beurs moest worden gemaakt." 

Tot de vraag komende: wat dan geschieden moet ? 
„De tegenwoordige Beurs behouden, al of niet ver
bouwd? Eene nieuwe Beurs met vrijhouding van het 
Damrak?" komt de heer Jitta tot het besluit: 

„Er moet een Beursplan worden ontworpen , waarbij 
aan het Damrak zoodanige breedte wordt gelaten, 
dat het meest uitgebreide voetgangers- en rijtuigen-
verkeer naar en van het station ongestoord kan plaats 
vinden. Onder de plannen, die in vroegere tijden zijn 
aanbevolen, zijn er vele, die aan dat vereischte beant
woorden , plannen die geheel los waren van het Damrak 
of zelfs van de omgeving van den Dam. Die plans 
zijn echter bekendgemaakt vóór den i8' , e» October 
1882, zij zijn dus mede door den Raad in overweging 
genomen en te licht bevonden. Zulks kan niet gezegd 
worden van de plannen van latere dagteekening, die 
van het denkbeeld van den Damrak-boulevard uitgaan." 

De heer Jitta toetst daarna 1". de plans van W. P. W. 
en 2". het plan-Van Rijsse. 

Van het plan W. 1'. W. zegt de heer Jitta „dat de-
verwezenlijking ervan, tegenover het gemeenteplan, 
geene noemenswaardige vermeerdering van kosten zoude 
medebrengen, of althans geene zoodanige, dat het be
houd van den stations-boulevard daardoor te duur zou 
zijn gekocht. De kosten van het dempen van het 
thans nog aan het Damrak aanwezige water kunnen 
niet bij de kosten van het plan in rekening gebracht 
worden; die demping acht ik toch vroeg of laat on
vermijdelijk, zooals hierboven is gezegd; bij het ma
ken van eenen monumentalen gevel aan de Oude
brug , volgens het gemeenteplan, is eene bebouwing 
van het later te dempen gedeelte van het Damrak 
niet wel mogelijk. 

„Voor de verwezenlijking van het plan-Van Rijsse 
wordt een veel uitgebreider onteigening gevorderd. 
Daarbij moet men echter in aanmerking nemen , dat 
een aanzienlijk gedeelte van den verkregen grond niet 
voor den Beursbouw noodig is, maar voor de alleszins 
wenschelijke verruiming van den Dam. De verbeterde 
inrichting van het stationsplein, door den heer Van 
Rij:.se aan zijn plan vastgeknoopt, brengt zeker aan
zienlijke kosten mede; de vraag echter of die kosten 
niet in elk geval, misschien vroeger dan men denkt, 
zullen moeten worden gemaakt, zoude ik niet ontken
nend durven beantwoorden. 

„Ik ontveins mij geenszins — zegt ten slotte de heer 
Jitta — dat het den Raad moeilijk moet vallen, na 
eenen woordenstrijd, die vele jaren heeft geduurd, na 
zoovele vruchtelooze pogingen, opnieuw het non-liquet 
uit te spreken, maar het ten deze betrokken gemeente
belang is m. i . te ernstig om mij te veroorloven het 
stilzwijgen te bewaren. Sedert het nemen van het be
sluit van 1882 is een vrij groote tijd verstreken; de 
omstandigheden zijn niet meer dezelfde; de samen

stelling van den Raad heeft veranderingen ondergaan; 
de demping van het Damrak heeft de leden en de 
burgerij in staat gesteld beter de gevolgen van het 
besluit te overzien; de prijsvraag heeft meer licht over 
de waarde van het terrein voor den Beursbouw ver-

I spreid. Men herinnere zich slechts hetgeen ten aan-
I zien van den gasthuisbouw is geschied." 

En hoewel hij „alvorens te weten in hoeverre zijne 
J denkbeelden ondersteund worden, geen bepaald voor-
I stel wenscht te doen: in welke richting zulk een voor-
I stel zich zoude bewegen, is uit het voorafgaande dui

delijk." 

K L E I A L S B O U W M A T E R I A A L . 
In Amerika wordt sedert betrekkelijk korten tijd 

klei als bouwmateriaal gebruikt; deze grondstof bezit 
vele voordeden boven andere materialen en is boven
dien aanmerkelijk lager in prijs. In den vorm van terra 
cotta wordt de klei veelvuldig en tot verschillend doel 
aangewend. Reeds in de oudste tijden werden de 
steden, zooals Baby Ion en anderen, grootendeels van 
klei gebouwd door er blokken of tegels van te maken , 
die met een weinig kleispecie aan elkander verbonden 
werden. Bovendien werd de klei dikwijls voor de pot
tenbakkerij gebezigd, welke tak van nijverheid een 
belangrijken bloei en eene uitgebreide toepassing be
reikte, niettegenstaande de hulpmiddelen en gereed
schappen, tot dit vak behoorend, zeer eenvoudig waren. 
Thans wordt ook in Engeland de klei voor verschillende 
doeleinden gebezigd; o. a. heeft men te Brighton en 
Tunbridge Wells trottoirs van gebakken klei vervaar
digd, die zeer goed voldoen en een aangename afwisseling 
in kleur met de eentonig grauwe rijwegen vormen. 
Waar zware lasten over de wegen vervoerd moeten 
worden, is de klei weinig geschikt, daar elk uit klei 
vervaardigd materiaal aan afschilfering en verbrokkeling 
onderhevig is. Aan invloed van het weder bleek het 
materiaal uitmuntend weerstand te bieden, en bij re
gen en wind is de groote poreusheid oorzaak, dat de 
oppervlakte spoedig opdroogt. Steenen, van klei ver
vaardigd , zijn goedkoop en kunnen met geringe kos
ten en moeite door nieuwe vervangen worden. De 
prijs is veel lager dan van graniet, dat buitendien 
het nadeel heeft op den duur glad te worden. 
Voor rioolwerken en afdekking is de klei zeer geschikt 
en voor draineerbuizen is zij een uitmuntend mate
riaal. Misschien worden in vervolg van tijd de hoofd-
buisleidingen voor aanvoer van water en gas nog eens 
uit klei vervaardigd; goed verglaasde wanden zijn vol
komen in staat de anders poreuse buizen geheel on
doordringbaar te maken. Bij riolen behoeft geen vrees 
voor vertering of aangroeien te bestaan, dat bij ijzeren 
buizen, door inwerking van vocht, gassen, zuren, 
vetten enz., wel het geval is. Aarden buizen zullen 
dan ook beter dan ijzeren voldoen op plaatsen , waar 
schadelijke dampen , of vochten uit werkplaatsen, moe
ten afgevoerd worden. 

Bij de toepassing van aarden buizen voor eene wa
terleiding bestaat geen gevaar voor verontreiniging van 
het water door schadelijke metaaldeeltjes, die velerlei 
kwalen en ziekten veroorzaken en kan het water in 
zuiverder toestand afgeleverd worden. Ook als leiding 
voor heet water en heete lucht is de aarden buis voor de 
gezondheid boven de ijzeren buis te verkiezen. Kachels 
van zachte steen of vuurklei geven meer gelijkmatige 
hitte en verspreiden geen ongezonde en onaangename 
lucht, zooals dikwijls bij sterk verhit ijzer wordt 
waargenomen. Ook onderstelt men, dat de afvoer
pijpen voor het hemelwater in plaats van de gewone 
leelijke modellen, die men overal aantreft, door ge
kleurd aardewerk vervangen kunnen worden en zich 
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dan beter en aangenamer voor het oog zullen voordoen. 
Op sommige plaatsen wordt in de onmiddellijke nabij
heid van bouwwerken natuurlijke steen aangetroffen en 
deze is goedkooper dan gebakken steen, zoodat 
de eerste, ter wille der zuinigheid, boven de laatste 
verkozen wordt. Wel-is-waar zal gebakken steen al
tijd meer vocht opslurpen dan natuurlijke, gehouwen 
steen, maar toch biedt de gebakken steen geruimen 
tijd weerstand tegen vocht. Buitendien zijn er af
doende middelen om muren van baksteen tegen vocht 
te beveiligen, maar op gehouwen steen zouden deze 
middelen moeilijk toe te passen zijn. 

Bij ondervinding is gebleken, dat metselsteen beter 
bestand is tegen den vernielenden invloed van het 
vuur dan andere steensoorten. Te Boston verteerden 
en verschamperden de sterke granieten gebouwen door 
de hevige hitte, nog vóór de vlammen hen bereikten, 
terwijl die van gebakken steen naar verhouding veel 
langer weerstand boden. 

Een ander soort van aardewerk, dat zeer geschikt 
is voor versiering, zijn de tegels. Tegen een goed-
koopen onderbouw van gewone baksteen vormen de 
tegels een zeer schilderachtige bekleeding; wanneer 
zij verglaasd zijn, slurpen zij weinig of geen vocht op, 
terwijl zij, als dakbedekking, goed bestand zijn tegen 
temperatuurswisselingen. Stemmen zij in kleur overeen 
met de muren van het gebouw en worden zij aange
bracht op een steil dak en op den nok, dan vor
men zij een schoon geheel. Terracotta wordt in ver 
band met baksteen veelvuldig toegepast en beschouwd 
als een duurzaam en artistiek bouwmateriaal. Als af
dekking van borstweringen is het een zeer geschikte 
stof, die weinig verweert en door de temperatuur niet 
spoedig beschadigd wordt. Vele schoone gebouwen 
verkrijgen eene volledige ornementering in terracotta, 
vooral in Philadelphia, waar men eene beste kleisoort 
in den omtrek der stad vindt. Baksteen van rijken 
toon, gevormd en geperst en in zwarte cement ge
metseld , door afdekkingen, vertandingen en pancelen 
van terracotta versierd, vormen dikwijls de aange
naamste en fraaiste gebouwen in de steden. Er be
staat echter groot onderscheid in de soorten van 
klei, die voor het bakken gebruikt worden. Een 
slecht en zuinig gebakken materiaal zal slecht en lec-
lijk, maar een goed doorbakken stof zal duurzaam 
en aangenaam voor het gezicht zijn. Engelsche bak
steen van de vorige eeuw heeft een bijzondere hecht
heid. Vele oude gebouwen in Philadelphia en groote 
gebouwen in den omtrek, die vóór het Wereldcongres 
gebouwd werden, zijn nog in voortreffelijken staat. 
Behalve dat de mortel een weinig verweerd is, ver
toonen zij geen enkel teeken van verval. Hoe menig 
bouwwerk is sedert dien tijd reeds tot stof vergaan ! 

F A B R I E K V A N D E F I R M A 
D I J K E R M A N & BUIJZERD TE B R E D A . 

In dezen tijd, waarin de klachten over malaise in 
handel en nijverheid aan de orde van den dag zijn, 
zal het den lezers van De Opmerker belang inboezemen, 
een en ander te vernemen omtrent een nieuw in wer
king gestelde fabriek , die wij dezer dagen het genoegen 
hadden te bezichtigen: wij bedoelen de fabriek van 
houtbewerking en houtwol, te Breda onder de firma 
Dijkerman en Buyzerd, voorheen Gebr. Dijkerman, 
gedreven. 

In deze fabriek, die allergunstigst in de onmiddellijke 
nabijheid van het spoorwegstation Breda gelegen is, 
werden sinds eenige jaren tal van verplaatsbare houten ge
bouwen van allerlei aard vervaardigd, tot welke speciale 
industrie de heer B. Dijkerman, een van de leden der 
vroegere firma Gebr. Dijkerman, sedert enkele maanden 

overleden, het initiatief had genomen. Thans hebben 
de nieuwe firmanten aan deze fabrikage ook een andere, 
die van de vervaardiging van houtwol, toegevoegd; 
de eerste Nederlandsche houtwolfabriek, vroeger te 
Amsterdam gevestigd en aldaar door den heer H . G. 
Dijkerman in den aanvang van 1884 geopend, werd 
door hen overgenomen en met 1 Mei van dit jaar 
naar Breda overgebracht. Een bezoek aan de fabriek 
gaf ons een zeer gunstigen indruk van de levensvatbaar
heid der industrie, die de heeren Dijkerman en Buyzerd 
uitoefenen. Het fabrieksgebouw, ter grootte van ± 
500 M ' . ongerekend de annexen, en met een flink om
liggend terrein, is zeer practisch ingericht; een flinke 
werkplaats voor timmerlieden met de noodige ruimte 
voor het opstellen van onderhanden zijnde werkstukken 
is ter zijde van de houtbewerkingsmachinerie aanwezig, 
en een gezicht in die werkplaats geeft een prettigen 
indruk, die veel van de jonge firma doet verwachten. 
Onnoodig mag het geacht worden, de lezers te onder
houden over machinale houtbewerking in het algemeen 
en verplaatsbare houten gebouwen in het bijzonder, de 
noodige kennis daarvan mag bij hen verondersteld 
worden. Genoeg zij het op te merken, dat de inrich
ting van de fabriek der firma D. & B. hen in staat 
stelt, om bestellingen in dit genre spoedig en goed 
uit te voeren; de veeljarige ondervinding van een 
der leden van de tegenwoordige en de vroegere firma 
geeft allen waarborg aan de strengste eischen te kunnen 
voldoen. 

Met bijzonder veel genoegen maakten wij kennis 
met de houtwolfabrikage en met belangstelling ver
namen wij, hoe het kleine plantje, na de tentoon
stelling van '83 te Amsterdam gezet, zich allengs , zij 
het ook met zeer veel moeite, tot een boompje heeft 
ontwikkeld, dat met de jaren in groei toeneemt. De 
machinerie voor dit fabrikaat is de bezichtiging over
waard ; de houtwol-schaafmachine zal den meesten lezers 
bekend zijn, de pers echter is van latere constructie 
en speciaal voor dit artikel naar een nieuw systeem 
in Nederland vervaardigd. Bij ons bezoek aan de fa
briek was de vraag naar houtwol zoo groot, dat 
slechts met moeite alle orders konden worden uitgevoerd. 

De bezwaren, aan de invoering van ieder nieuw 
handelsartikel onafscheidelijk verbonden, schijnen dus 
voor de houtwol langzamerhand overwonnen te zijn, 
en, naar ons werd medegedeeld, wordt dit materiaal 
meer en meer voor de meest uiteenloopende doeleinden 
gebruikt, o. a. voor emballage, voor opvulling van 
bedden en matrassen en stofieering , voor filtratie, als 
poetsmiddel, ter opvulling van plafonds, enz. Na 
de bijna vierjarige ondervinding, die de heer Dijker
man heeft verkregen, is het verrassend de resultaten 
te vernemen van de inspanning, waarmede de hout
wol als handelsartikel in Nederland is geïntroduceerd; 
wij hopen en vertrouwen van harte, dat het deze 
firma gelukken zal het bewijs te leveren, hoe ook 
in dezen moeilijken tijd het „go ahead" nog niet ver
leerd is, en wij wenschen, dat in eiken tak harer 
industrie voorspoed op het werk der firma moge rusten. 

Wij wekken tevens gaarne onze Nederlandsche ar
chitecten en industrieelen op om, waar het pas geeft, 
deze firma te steunen. 

MOSSTEENEN. 
Omtrent dit nieuwe materiaal, dat weldra in ons 

land ingevoerd zal worden, knnnen wij onzen lezers 
het volgende mededcelen. 

De mossteen is het lichtste bouwmateriaal en het 
beste isoleer-middel, dat bestaat. Zij heeft een specifiek 
gewicht van o. 1 en is dus twintigmaal lichter dan gewone 
baksteen en driemaal lichter dan kurksteen. Het ma-
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teriaal is geschikt: 1°. voor bekleeding van koude en 
vochtige muren, en plafonds, 20. voor opvulling van 
holle muren; een vierkante meter muur van mossteen, 
dik 11 c .M., weegt slechts 12 K . G . ; dezelfde opper
vlakte van klinkers 240 K.G. 

De mossteen wordt bovendien met goed gevolg ge
bruikt voor de afsluiting van het geluid en voor de 
wering van warmte, koude en vocht. Naar ons mede
gedeeld werd, bestaat er tot heden geen betere en 
goedkoopere bouwstof, die voor dit doel gebezigd kan 
worden. 

De mossteenen kunnen met gips samengevoegd en op
gemetseld worden; zij zijn ook vuurvast verkrijgbaar, 
zoodat zij bij eene aanraking met vuur, niet branden. 
Door dompeling in een bad van koolteer worden zij 
waterdicht. Water doet aan hunne uitstekende eigen
schappen geen schade. Worden zij toevallig vochtig 
of nat, dan is het voldoende ze te laten drogen. Met 
eene handzaag kan het materiaal gemakkelijk bewerkt 
worden. 

De heeren JL. en P. Rottsieper te Ronsdorf zullen 
het nieuwe fabrikaat in ons land invoeren. Naar wij 
vernemen is de prijs ervan als volgt: 

dik 50 m.M. dik 23 m.M. 
per 1000 stuks , 22 X II c .M. , ƒ 35.— ƒ 20.— 

„ „ „ vuurvast . . . „ 40.— „ 26.— 
in platen, per M J 2.20 „ 1.60 
„ „ „ „ vuurvast . „ 2.50 „ 1.90 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . _ 
r _ T Op de prijsvraag voor een windvaan op den water
toren te Zutfen zijn vier antwoorden ingekomen. Een 
der gestelde eischen was, dat zij symbolisch moest 
aantoonen de tegenwoordige bestemming van den 
toren en zijn vroegere, namelijk die van vestingtoren. 
De beoordeelaars, de heeren A. Spoon, C. M. Droog
leever Fortuyn en C. W. Hoogendijk, gewagen in 
hun rapport van alle antwoorden met lof. De beide 
door hen het best geoordeelde ontwerpen zijn ver
vaardigd door de heeren J. P. Stok Wzn. en W. 
Stok Jr. Het met den eersten prijs bekroonde ont
werp zal worden uitgevoerd. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
De banieren op de Kunsttentoonstelling te Venetië hangen 

half-stok; Favretto's schilderijen zijn met zwarte kransen en 
kr ip omhangen, en de geheele stad betreurt het verlies van 
den kunstenaar, die op 38jarigen leeftijd, in de volle kracht 
van zijn talent, aan eene kwaadaardige ziekte is bezweken. 

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 . Met ingang van 1 Augustus wordt de hoofd

ingenieur bij 's Rijks werf te Willemsoord, J.C.Jansen, belast 
met de betrekking van hoofdingenieur voor algemeene diensten. 
Voorts worden met dien datum de hoofdingenieurs L. C. P. W . 
Visser van Amsterdam naar Willemsoord, en J .W. Calten van 
Hellevoetsluis naar Amsterdam overgeplaatst, terwijl de inge
nieur der iste klasse C. L. Loder geplaatst wordt als hoofd 
-van het vak van scheepsbouw bij's Rijks werf te Hellevoetsluis. 

— De Commissie, ingesteld tot het houden van een vergelij
kend onderzoek van candidaten dingende naar een getuigschrift 
van voldoend afgelegd examen voor opzichter van 's Rijks wa
terstaat, bestaat uit de heeren: J. F. W. Conrad, inspecteur 
van den Waterstaat, Voorzitter; A. L. de Bruyn Kops, hoofdin
genieur van den Waterstaat te Arnhem; J. F. Metzelaar Sr., 
architect te Scheveningen; N . van Eek, leeraar aan de H . B. 

. school te 's-Hage; P. H. Kemper, ingenieur van den Water
staat te Utrecht; K . E . van Kijzinge, hoofd eener school te 
's-Hageen F. Doffegnies, ingenieur van den Waterstaat te 's-Hage. 

— De heer Jhr. J. R. T. Ortt, oud-hoofdinspecteur van den 
Waterstaat, is op 70jarigen leeftijd in de residentie overleden. 

— De Commissie, die zich tot taak stelde eer. gedenkteeken 
op het graf van wijlen den architect H . P. Vogel te plaatsen, 
is met haar arbeid gereed. Zij stelt zich voor dit gedenk
teeken, op de begraafplaats Eik-en-Duinen opgericht, Donder

dag e. k. aan de kinderen van wijlen den heer Vogel over te 
dragen. 

— De heer P. Tir ion, gemeente-architect te 's-Gravenhage, 
mocht deze week den dag herdenken, waarop hij vóór 25 jaren 
in dienst van de gemeente trad; het ontbrak den jubilaris niet 
aan bewijzen van belangstelling. 

A M S T E R D A M . Maandag j.1. hebben Burg. en Weth. met den 
gemeente-secretaris en den directeur der publieke werken een 
langdurig bezoek gebracht aan de tweede gasfabriek der Im
perial, in de Linnaeusstraat en. geleid door den technischen 
directeur der Maatschappij, den heer J. Pazzani, tot in de 
kleinste bijzonderheden net in- en uitwendige der trotsche fa
brieksgebouwen in oogenschouw genomen. 

— Verleden Zondag werd het Nederlandsch Museum van 
Geschiedenis en Kunst, dat deel uitmaakt van ons Rijksmuseum, 
voor het publiek toegankelijk gesteld. Tot de eerste bezoe
kers behoorden de Minister van Binnenlandsche Zaken, de heer 
P. van Eeghen, Voorzitter van het Kon. Oudheidkundig Ge
nootschap, dat zijne verzameling aan het Museum heeft afge
staan, de heeren J. A. Sillem, J. H . Maschhaupt en Jhr. Dr. 
J. Six, leden van de commissie van toezicht op het Rijksmuseum, 
de wethouder Dries sen, de bouwmeester P. J. H . Cuypers, Jhr. 
Mr. Victor de Stuers cn de heer David van der Keilen, de 
directeur dezer afdeeling, die zich met de rangschikking der 
voorwerpen had belast. 

— In het Orgaan van den Xederlandschen Schildershand 
wordt een ernstige klacht geuit tegen het opdragen van werk, 
dat aan Nederlanders gerust kan worden toevertrouwd, aan 
vreemdelingen. 

Ditmaal vindt de klacht haar grond in de uitvoering door 
vreemdelingen van het decoratie-schilderwerk aan het nieuwe 
schouwburggebouw te Rotterdam, waar ook het beeldhouwwerk 
door Brusselaars verricht en zeer ongelukkig uitgevallen is. 

Wenschelijk komt het daarom voor, schrijft genoemd orgaan, 
dat. zoodra aan een lid van den Schildersbond werken op het 
gebied der decoratieve kunst ter oore komen, daarvan aan 
het Bestuur worde mededeeling gedaan, ter voorkoming dat de 
uitvoering aan vreemde handen worde toevertrouwd. 

— Woensdagavond hield de Horlogemakers-Vereeniging 
iCltristlaan Hnijircns" haar iaarlijksche algemeene vergadering. 
Vóór het openen der vergadering, werden door de aanwezigen 
met veel belangstelling teekeningen en werkstukken bezichtigd, 
vervaardigd door leerlingen der vakschool. Deze is een met 
3-jarigen cursus en gevestigd ten huize van den heer Addicks. 
Zij is gesplitst in twee afdeelingen A . en B. De laatste is a l 
leenvoor theoretisch onderwijs. De leerlingen dezer afdeeling krij
gen ook les in wis-en natuurkunde. De leerlingen der school zijn 
ongeveer van dertien tot zestien jaar oud. Het onderwijs wordt 
gegeven door de heeren Addicks, directeur; Apol en Schilling. 

Uit het verslag, door het schoolbestuur uitgebracht, 
bleek dat de school op 4 Januari 1886 met 5 leerlingen voor 
Afdeeling A en 6 voor Afdeeling B opende. Het aantal leer
lingen klom in de laatste Afdeeling zelfs tot 19, maar daalde 
toch ook weder. In den loop van het jaar hebben 5 leerlingen 
uit Afdeeling A de school verlaten; een werd wegens wangedrag 
weggestuurd, een ander moest de school verlaten buiten zijn 
schuld en drie kozen het beroep van diamantslijper. 

Op de prijsvraag voor een «cilinder échappement" in den 
vorm van een kleinen regulateur en door gewichtjes gedreven, 
waren 7 antwoorden ingekomen. De eerste prijs werd toege
kend aan het antwoord Time is money, de premie aan het 
stuk werk met het motto De kunst is lang, het leven kort. 
Voorts werden nog drie getuigschriften uitgereikt. 

— De Tentoonstelling van voedingsmiddelen werd Woensdag 
onder begunstiging van schoon weder, op feestelijke wijze 
geopend. De Voorzitter van het hoofdcomité, A . J. C. J. S. 
Bergsma, hield de openingsrede en de burgemeester bracht 
hulde aan den ijver en de volharding der mannen, die de 
zaak totstandbrachten. Wij hopen op dc tentoonstelling in 
een volgend nummer terug te komen. 

U T R E C H T . Donderdag jongstleden werd te Utrecht eene ver
gadering van industrieelen gehouden, ter bespreking van maat
regelen tot bescherming der Nederlandsche nijverheid. Zij 
werd gepresideerd door den heer J. C. van Marken. 

Nadat een aantal sprekers zich voor beschermende maatre
gelen hadden verklaard, en slechts twee, de heeren Stork uit 
Hengeloo en Van Beuningen uit Utrecht, voor vrijen handel 
zich hadden uitgesproken, werden vier verschillende moties 
voorgesteld. 

De motie van het comité luidt: 
»De vergadering van Nederlandsche industrieelen. gehouden 

te Utrecht 16 Juni 1SS7, gehoord de mededeelingen van de 
vertegenwoordigers uit verschillende takken van nijverheid; 

Van oordcel, dat de Nederlandsche nijverheid in ernstig ge
vaar is gebracht door de handelspolitiek, die in het buitenland 
wordt gevolgd; 

Besluit aan eene commissie van industrieelen op te dragen; 
1. Voor eiken bedreigden tak van nijverheid in het bijzonder 
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de gegevens te verzamelen, die dat gevaar duidelijk in het 
licht stellen; 

2. deze gegevens openbaar te maken; 
3. in eene volgende openbare bijeenkomst, te houden vóór 

1 September a. s., maatregelen voor te stellen, die door de 
Nederlandsche industricelen kunnen genomen of bevorderd 
worden, ten einde in het algemeen nationaal belang het drei
gend gevaar af te weren. 

De heer Janssen, van Schiedam, stelde voor ook den land
bouw in de motie op te nemen. Na eenige gedachtenwisseling 
werd besloten, den landbouw als tak van nijverheid te be
schouwen. 

De motie van het comité werd aangenomen met algemeene 
stemmen, behalve die van den heer Stork, en aan het comité 
werd overgelaten, de commissie van onderzoek te benoemen. 

'S-HERTOCENJIOSCH. De Raad zal eerlang te beslissen hebben 
over de vraag, of voor de exploitatie van de gasfabriek het 
contract met den tegenwoordigen concessionaris, de firma 
Wed. J. l i . de lirouwer & C"., zal worden verlengd, ofwel 
eene gemeente gasfabriek zal worden opgericht. De firma 
lirouwer heeft in een adres d.d. 15 Juni, hare voorstellen, 
voor de verlenging van de concessie gedaan, nader toegelicht. 
Zij stelt eenen gasprijs van 6 cent per M- 1, met de belofte 
eener vermindering tot 5 cent. zoodra het jaarlijkse» gas
verbruik 1.300,000 M ' bedraagt en in ieder geval van 1 Januari 
18H9 af. Voorts zal h. i. bij den voorgestelden contractsvorm 
de gemeente hare volle vrijheid voor de toekomst behouden 
en volkomen zekerheid hebben omtrent eenen goed ingerichten 
dienst. 

— De voordracht voor bouwkundige bij de Godshuizen alhier, 
door het College van regenten aan den Gemeenteraad ingezon
den, bestaat uit de heeren: 

1. A . Sluis, opzichter bij den aanleg van Staatsspoorwegen 
te Kesteren. 

2. Th . Klompers, opzichter bij de gemeentewerken te 's-Her-
togenbosch. 

3. E. de Wolf, opzichter bij de gemeentewerken te Iireda. 
Wij brengen hierbij in herinnering, dat zich voor deze betrek

king 115 sollicitanten aangemeld hebben. 
HAARLEM . Het raadslid Mr. R. H . J. Gallandet Huet, die 

vrij ongemotiveerde beschuldigingen inbracht tegen de ambte
naren aan het bureau van de gemeentewerken in het algemeen, 
en tegen den architect en den opzichter der reiniging in het 
bijzonder, schijnt minder voldaan met het door liurgemeester 
en Wethouders te dier zake genomen en openbaar gemaakte 
besluit, waarvan de inhoud in het jongstverschenen nommer 
van dit weekblad voorkomt. In de laatstgehouden vergadering 
van den Gemeenteraad is een schrijven van genoemd lid in
gekomen, inhoudende behalve nog eenige beschouwingen, een 
voorstel om de instructien voor genoemde ambtenaren eenigs-
zins te wijzigen ten aanzien van het aannemen van geschen
ken, het houden van kopie van alle uitgaande stukken enz. 

Het stuk werd om advies in handen van Burgemeester en 
Wethouders gesteld. 

DELFT. Voor het examen B aan de Polytechnische School 
hadden zich aangemeld 89 candidaten, waarvan 8 zich terug
trokken. Geslaagd zijn: 

l i 1. eerste gedeelte art. 61—62—64, de heeren: E. A . van 
Arcken , H. L. van Hooff, K. den Tex, J. G. Kikken ; art. 63—64 
F. W. 'I Hooft. M. F Onnen, W. A. Heukers, R. Horger, J. C. 
du Cloux, I'. H . Eijdman, J. Franco, F. van der Goot, W A. 
C. de jonge, H. P. Maas Geesteranus, A. N . van Meerten, A . H . 
R. C. D. l'ereira, C. M. Roessingh Udink, H . L. van Tets, M. 

Triebeis, A . van der Vies, F. lieyerinck; art. 64—65, S. J. 
Vermaes. 

B 2, volledig examen art. 6 i — 6 2 , de heeren: F. Th . Engel, 
W. S. G. F. Post, E. L. Prevooj art. 6 1 — 6 2 — 6 4 , W. F. Druijve-
steijn. K. P. Huenges, A . A . W H . Konig, F. C. Nauta. W. F. 
Stoel, G. J. van Swaaij, P. C. Sweater, H. Thorn Prikker, J. J. 
F . C. Visser, D. A. Koster, J. de Jong; art. 63—64, M Wes-
terbaan Muurling, J. de Beurs, M. G. de Gelder, M. E. H . C. 
Bongaerts, J. H . Verhoef!; art, 63, G. J. Bosman. 

B, volledig examen art. 64, de heeren: G. J. G. van Caspel, 
J. W. C. Dicpenheim, F. C. Dufour, J. Muvsken. Tan Tjoen 
Liang, A. H. F. Hartevelt, F. J. H . M . Thijs, A . Th. Baert, 
F. L. F. La Chapelle, W. Engelenburg, J. Hardeman, W. de 
Hoog, W. Huijgens, P. Jcosting, I'. J. A. deWildt ; art. 64—65, 
J. de Koning Knijff. 

DORDRECHT. Aan het dezer dagen uitgebrachte jaarverslag 
der Vereeniging D o r d r e c h t s c h M u s e u m ontlecnen wij het 
volgende. 

Het aantal leden vermeerderde met zes en bedraagt nu 91. 
Het aantal bezoekers, niet-leden, bedroeg 4409, zijnde ongeveer 
1000 minder dan in 85 86. Dit verminderd bezoek moet echter 
niet beschouwd worden als een bewijs van onverschilligheid 
voor de blijvende verzamelingen der Vereeniging, maar is toe 
te schrijven aan de buitengewone belangstelling, die Giron's 
doek De twee susters (in September 1885 tijdelijk geëxposeerd) 
van de zijde van het groote publiek mocht ondervinden. In 
die maand toch bezochten 3330 niet-leden het museum, waar
door het eindcijfer in 85 86 het getal van 5367 bereikte. Van 
de 100 kaarten voor kosteloos bezoek, die door het Bestuur 
maandelijks beschikbaar gesteld werden, is voor nog geen 
derde deel gebruikgemaakt — geen bewijs dus van groote be
langstelling in beeldende kunst bij den arbeidenden stand. 
Het aantal schilderijen werd met 7 vermeerderd; 2 stukken 
ontving men als legaat terwijl de vijf overigen door aankoop 
verkregen werden. 

Hoewel daaronder geen werken van den i ' " rang voorkomen, 
verdienen de aangekochte stukken toch ten volle eene plaats 
in het Museum, daar zij gemaakt zijn door meesters, die hetzij 
te Dordrecht geboren zijn, of er geruimen tijd gewerkt hebben. 
De verzameling oudheden betreffende Dordrecht werd ook dit 
jaar weer met verschillende voorwerpen verrijkt. 

— Volgens de /.wolschc Courant circuleerde dezer dagen bij 
het personeel van den aanleg van Staatsspoorwegen eene 
missive van wege den Minister van Waterstaat, waarin werd 
gevraagd, welke opzichters zich wenschten op te geven om 
geplaatst te worden bij de werken aan het Merwede-kanaal 
op een bezoldiging van hoogstens ƒ 110 's maands. Zij zouden 
den titel voeren van buitengewoon opzichter, terwijl de be
trekking eveneens van tijdelijken aard is. 

HELDER . De nijverheids-tentoonstelling, welke van 12 tot 
I9dezer alhier wordt gehouden, is op plechtige wijze, in tegen
woordigheid van vele autoriteiten en belangstellenden, door den 
Voorzitter der regelings-commissie, den heer T. Mooij, geopend. 
Tal van proeven op het gebied van kunstnijverheid zijn ter 
mededinging naar de uitgeloofde prijzen ingezonden en geven 
aan de expositie bijzonder veel aantrekkelijks. Van de gele
heid tot het bezoeken der tentoonstelling wordt dan ook druk 
gebruikgemaakt. 

ILI'KNDAM. De Gemeenteraad heeft besloten tot herstelling 
van den toren in het tot de gemeente behoorende dorp Pur-
merland. Aan dit monumentale bouwstuk «aren vóór eenige 
jaren reeds belangrijke sommen verwerkt, destijds onder leiding 
van de Commissie van Rijks adviseurs voor de monumenten 
van geschiedenis en kunst. 

B E N O E M I N G E N 
Bij koninklijk besluit van 10 Juni n°. 

45 is, met ingang van 1 Augustus a. s., 
bevorderd, tot ingenieur der iste klasse, 
de ingenieur der 2de klasse bij de directie 
der Marine te Amsterdam, J. F. van Beek. 

— Bij Koninklijk besluit van 10 Juni 1887 
no. 19 is, met ingang van 1 Juli a. s., W. 
K . Ducroix benoemd tot adspirant-ingc-
nieur van den Rijkswaterstaat. 

— De Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid heeft aan den opzichter 
van den Waterstaat 2e klasse J. A. v. tt. 
Kallen, met ingang van 1 Juli a. s. op 
verzoek, uithoofde van lichaamsgebreken, 
eervol ontslag verleend, behoudens aan
spraak op pensioen. 

— In de op 11 Juni te Delft gehouden 
vereenigde vergadering van Delfland werd 
benoemd tot Secretaris-rentmeester van 
dat hoogheemraadschap de heer J. Post 
van der Burg, Secretaris-rentmeester van 
de Krimpenerwaard. 

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

Vereeniging tot bevordering van Fabriek
en Handwerks—Nijverheid in Nederland. 

Afdeelini? ' s -GRAVENHAGK. 

Tentoonstelling 
G A S T O E S T E L L E N 

voor verwarming, verlichting en drijfkracht 
te houden in de maand September a.s. 

Opgave van deelneming wordt verzocht 
en circulaires worden op aanvrage toegezon
den door den Directeur der Gasfabriek en de 
Secretarissen 

P. F . W. MOUTON, 
Voorzitter tan de Kamer van 

Koophandel, en 
V A N N1EÜKEKKEN, 

Architect. 

De Nederlandsche 

I ; E I I E . \ T S T E E . \ F . \ B R I E K . 
te V R I J E N B A N bij Delft, 

hier te lande de oudste in dit vak, beveelt 
zich aan voor het leveren van RIOLEN, 
BUIZEN, WATER- en BEERPUTTEN, 
GEVELWERK en alle tol het bouwvak 
behoorende artikelen. 

AANBESTEDING. 
Op Zaterdag den 9J"" Juli 1887, zullen de 

Architekten .1. STOK & ZOON, te Rotterdam 
namens H.H. Regenten der LOUISA-STICHTING 
te 's-Oravenhage, aldaar aanbesteden: 

Het maken van een GEBOUW, 
ten behoeve van bovengenoemde 
inrichting. 

Bestek en teekeningen zullen van af Maan
dag den 27*"n Juni ad. ƒ 3 verkrijgbaar zjjn 
ten kantore van bovengenoemde architekten, 
en te 's(Iravenhage aan het Gebouw der 
Louisa-Stichting, lie/.uideiihout 14. 
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Aanbesteding. 
Door den Architect A. J. .IDLING zal, 

namens zijne Principalen, op Maandag den 
27"'" Juni 1887, in het Hotel VI.IKTI.AAX te 
llussum, worden aanbesteed; 

le. Het si 0 op on der Oude-, en 
2e. het bouwen van een nieuwe 

Villa „Bellevue" aan de Keek-
straat No. 11 te Bussum. 

Aanwijzing op het terrein den 21""' Juni 
1S87, 11 ure voormiddag. Bestek met 2 
teekeningen zjjn van af Maandag 20 Juni ad 
ƒ1.60 p. exempl. te verkrijgen boden Boek
handelaar JOH. STEMLER Cz. te Am-
sterdam. Verdere inlichtingen geeft de Archi
tect, adres: Nieuwendjjk No. 9 te Amsterdam. 

~~De Ontvanger der REGISTRATIE en DO. 
MEINEX te BREDA, zal in het Koffiehuis 
bjj H . JONKERS Groote Markt te Breda, 
ten overstaan van den Notaris KUYPERs 
bij inzet op Maandag 27 Juni 1887, en tinaal 
op Maandag 11 Juli 1887 telkens des voormid
dags te 10 uren in het openbaar 

V J 3 R K O O P E N •-
Eenige PERCEELEN geslechten 

Vestinggrond onder BREDA, 
begrensd door de MIDDEN
LAAN, de NIEUWE DD3ST-
STRAAT, den WESTBINNEN
SINGEL en de GASTHUIS
STRAAT, zijnde bouwblok 5, 
verdeeld in 17 KAVELS. 

Voorwaarden, perceelsbeschrjjvingmet kaart 
zjjn voor 25 cent te verkrijgen ten kantore 
van voornoemden Ontvanger, bjj wien ook 
nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzing geeft de Hoofdopzichter V A N 
DE E R V E te llreda. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag 1 Juli 1887, des voormiddags te 

elf ure. zal de architect J. WOLKERS wo
nende te HEEMSTEDE, namens zijn princi
paal den VVelKdelGestr. Heer Mr. W'. II. SMIT 
Notaris en Advocaat te HEEMSTEDE, in 
het logement van den Heer N . TIL aldaar 

a a i l t 3 o a i t c c l o u : 
Het bouwen van eene Villa op 

een terrein gelegen aan de Hee
ren- of Kerklaan onder de ge
meente Heemstede. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj bovenge-
noemden architect. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
van af Woensdag 22 Juni in genoemd loge
ment en zijn van af dien datum op franco 
aanvrage te verkrijgen tegen betaling van 
ƒ 2.50 bjj den boekhandelaar II. N . MUL, 
Kruisstraat te Haarlem. 

Aanwjjzing in loco op Zaterdag 25 Juni 
des voormiddags te 10' , uur. 

OPENBARE 
AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER Bi WETHOUDERS VAN 
ROTTERDAM zjjn voornemens op Dingsdag 
den 28 Junij 1887, dei namiddags ten 1 ure, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het BOUWEN van twee School
lokalen met toebehooren bij de 
School aan de van Oldenbarne-
veltstraat. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming Op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timmerhuis te Rotterdam, en zjjn tevens 
voor / 1 , — verkrjjgbaar bjj Wed. P. V A N 
WAESBERGE en ZOON, Boekdrukkers, 
Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. De aanwjjzing in loco 
zal plaats hebben op Donderdag den 23 Junij 
1887. des voormiddags ten 11 ure. 

VERKOOPING. 
De Notaris W. C. BöHTLINGK te Nijme-

geit, zal op Donderdagen 30 Juni en J4 Juli 
1887, telkens 's avonds te 7 uur p rec ies , in 
het Hotel ST. CRISMNDS aan de Oude Stads
gracht aldaar, 

Veilen en zonder beraad Verkoopen: 
I. Het Buitengoed „STADZICHT", 

gelegen op het Hoogevcld onder l/alert, aan 
den Postweg, tegenover het Buiten van den 
Heer B A H L M A N N , op 20 minuten van 
Nijmegen, bestaande uit Heerenhuis met 
grooten goed aangelegden Tuin, Bosch 
met Wandelwegen, benevens Boerenwo
ning en Bouwland, groot 7.97.50 H.A. 

Gemiddelde zuivere opbrengst der vier laat
ste jaren, behalve het Houtgewas, f 681. 

Aanvaarding: het Houtgewas dadelijk, de 
Gebouwen, Tuinen en een gedeelte van het 
Bouwland onderscheidenlijk 1 Mei 1SSS cn 
22 Februari te voren, en de overige Bouw 
landen in genot van pacht Kerstmis a. s. 

II. Een perceel Wei- en Hooiland, ge
legen in den Ooipolder, aan den Bandjjk, 
groot 5.95.80 H.A. , waaronder ongeveer 50 
Aren Water. 

Te aanvaarden na afloop van het Weisei
zoen over het loopende jaar. 

Nadere inlichtingen zijn verkrpgbaar ten 
Kantore van den Notaris BöH'lLINGK te 
Nijmegen. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Dinsdag 28 Juni 
1887, 's voormiddags 11', uur, in het open
baar ten Geuieentehuize 

AANBESTEDEN: 
Het Bouwen van eene SCHOOL 

voor Openbaar Lager Onderwijs 
aan den Rozendaalschen weg. 

Begrooting ƒ 37600. 
Aanwjjzing Maandag en Dinsdag 20 en 21 

Juni a. s , 's voormiddags 10 ure, op het ter
rein van den bouw; bestek met gezegeld in-
schrjjvingsbifjet en bjjbehoorende teekenin
gen tegen betaling van f\.— ter Secretarie 
verkrjjgbaar; inlichtingen worden gegeven 
ten Gemeentehuize, bureau Gemeentewerken. 

D L J K Ë K M A N k B U Y Z E B D 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
BREDA. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 4 l i n Juli 1887, del mid

dags te tieaalf ure , zal door Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Leiden t op het 
Raadhuis aldaar Aanbesteed worden: 

De Verbouwing der Meisjesschool 
2e klasse aan de Brêestraat 

en 
Levering van bvjbehoorende Meu

belen 
in Twee perceelen. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage en overname aan de Stads-timmer-
werf, op eiken werkdag, de besteding voor
afgaande, van 's morgens te !> uur tot 's na
middags te 4 uur, en zijn alilaar zoolang de 
voorraad strekt a /1.60 per stel verkrijgbaar. 

Aanwijzing in loco zal worden gehouden 
op Zaterdag 25 en Woensdag 211 Juni a. 8., 
telkens des namiddags te twee ure. 

Verdere inlichtingen en inzage van detail-
teekeningen, ten kantore van den Gemeente-
architect. 

O P E N B A R E 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 

SCHIEDAM, zijn voornemens op Donderdag, 
den 23en Junij a. s., des middags ten 12 ure, 
ten Raadhuize aldaar, in het openbaar aan 
te besteden, de levering van: 

60,000 stuks Quenast-of Bon-Ahin 
K E U E N ; 

150,000 vlakke en 50,000 getrok
ken STRAATKLINKERMOP
PEN; 

pl. m. 1000 kub. meter zuiver 
scherp RIVIER-ZAND en 1000 
kub. meter PLAAT-ZAND; 

eenige HOUTWAREN; 
benevens het VERVEN van eenige 

GEBOUWEN en BRUGGEN. 
De bestekken liggen dagelijks, met 

uitzondering van den Zondag, voor de be
langhebbenden ter inzage op de Stads-Tim-
merwerf en zjjn. tegen betaling van 15 Cents 
per exemplaar, op de Gemeente-Secretarie 
verkrjjgbaar. 

Schiedam, den 14 Junij 1SS7. 
De Burt/emeester en Wetlumders voornoemd, 

P. J . ' V A N DIJK VAN MATENESSE. 
De Secretaris, 

A. W. MULDER. 

Bekroond: 
Dusseldoip 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOH ANN ODORICO, Frankfort a M. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

Marmermozaïek en Terrazzo-vloeren, Glasmozaïek, 
K u n s t m a r m e r en C e m e n t u i t v o e r i n g e n . 

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p g e r i c h t -**SO. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 

F E K D . EUXTQ-IEIRS, Amsterdam, 
Heereiigraflst, bij tlv Oude Npic^clMtraai n . 3 3 ó . 

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. 
Extra best C o l q t i e e r l l n n o i i , expresseljjk voor onze Firma vervaardigd en ge

waarmerkt. Tevens alle soorten T e v k u n p n p i o i - o n van CARL SCHLEICHER & 
SCHüLL te Duren, voor de f a b r i o k s p r rj zo n. Benevens eene ruime keuze van alle 
T e e l t e n » en l i u r e a u b e l s o e f t o n voor groote werken. 
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K Y A N I S E E R F A B R I E K . 
Het kyanisocrcn is het «enigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 

bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bijlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Belgische kluit- en hydraulische k a l k . 

Billijke prijzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

BKrkl'llt & BI'IHHM.II. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - , 
BBI1I11T 

en andere 

W^f 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. 

Geëmailleero-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

B . H O L S B O E R . - JLraliem. 

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 . 

Bekroond voor Waterpas-, ïïoekmeet- 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 1879. 
EQUERRES, MEETKETTINGEN. BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 

BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN. enz. enz. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L1D, LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K 1 RAUE M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N°. 3. 

H L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren. 
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, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of b j j den Heet 
H- G. KNOOPS C.ÜZN., Beekstraat P. 62, te Arnhem. 

be Directeur, W. PATON WALSH. 

D E L E T T & C. 
Ooitxeertijk 3 1 * , Rotterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, C E H E M - E \ IJZERSf E E M E G E L S . 

Groote voorraden. 

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

STOOMKETELS E M I * T M . 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEUE-LIPLOMA (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 . 

A. J . BACON & 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". S 3 0 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingeit wonLn kosteloos 
geleverd. 

KLOOI & VAN LI1IBURGH 
R O T T E R D A BK 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in EIJNPRUISSEN. 

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, 

Pauronval-, porphier- en basaltkeien» 

PH0T0L1TH0GRAPRÏE, PIIOTOZIÏOGRAPBll 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zijne inrichting voor PhoUlithegraphie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
P l a n s , T e e k e n i n g e n enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor riiotozinra-
grapiiie voor de reproductie van P l a t e n en 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
syne s t é r é e l y p e - l n r l c h l l n g voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

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

O . J . 

Speciale Inrichting 
tot het maken van 

L I C H T D R U K K E N . 
CopieBn van teekeningen, geteekend op 
Calqueerpapier of linnen, in lichtdruk. 

werkende met 5 toestellen, verschillende grootte. 

1% 36% G0EDK00PER dan P H O T O L I T H O G R A P H I E . 
2«, B E W E R K I N G Z E E R S N E L . 
3', F O U T E N of A B U I Z E N O N M O G E L I J K . 
4', A A N T A L naar W I L L E K E U R . 

Inlichtingen en Conditie, bij den Boekhan
delaar JOH. 8. STEMLER CZN. Amsterdam. 

Voorhanden: Liehtdrukpapier, idem 
toostollen (in verschillende afmeting) en 
zinken spoelbakken. Kuime sorteering 
Teeken-, Doortrekpapier en Doortrek-
linnen. 

Gedrukt bij 0. W. m der Wiel & O., l» Arnhem. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 26. Z A T E R D A G 25 JUNI 1887. 

RCHlTECTVRAETiQiMICITlA 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A N GENOT IGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Wcckhlau en advertentien: 

Bureau van De Of merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architeetura et Amieiiia JAN SPRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MEVJES en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betrefiende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 
enal, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. BKEMMER HZN., Prinsengracht 680. te Amsterdam. 

A.V/W,, 
I ABONNEMENT /2.25 per 3 maanden of \ve\ zes £t//den per jaar, hij 
voorafbetaling en franco toezending van dit hedrag. Voor bet buitenland 

f 7.50 en Nederlandsch-Indiü f 9.—, heiden hij vooruitbetaling. 
j ADVERTENTIES' ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een hewijsnommer, worden tot Wijdagavond aangenomen' 

AFZONDERLIJKE NOMMKKS, 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 Iloofd-correspondent JOH. G. STEMLKR C/.N., Boek-
1 handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. Op de buitengewone vergadering, gehouden 
Woensdag 22 dezer, is besloten de verkiezing van 
een bestuurslid en van twee leden der Redactie voor-
loopig uit te stellen. 

2°. Schetstocht op Zondag 3 Juli a. s., naar Alk
maar. Vertrek des morgens te 9.33 van het Centraal
station. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

F . J. Bremnier Hzn. 

(A. et A.) A L G E M E E N E R E G E L E N BIJ 
D E SAMENSTELLING V A N TUINEN 

door F . J. BREMMER H Z N . 

Zoodra bij het ontwerpen van tuinen de kunst aan 
de natuur te hulp komt, moeten twee hoofdzaken in 
het oog gehouden worden, en wel ten eerste het nut 
en ten tweede de afmeting. 

Onder nut verstaat men het betrekkelijk gemak van al 
de onderdeelen, die het verblijf van den bezitter aan
genaam en gemakkelijk maken, volgens zijn smaak en 
den staat van zijn vermogen. Onder afmeting wordt 
verstaan de verhouding der voorwerpen waarbij de be
schouwer meer naar den oogenblikkelijken indruk, 
dan naar wiskundige berekening oordeelt. Hierbij moet 
men de voorwerpen niet zien uit een oogpunt van 
werkelijkheid, maar meer in verband met het geheel; 
zoodanig dat men ze kan verwijderen, vereenigen of 
geheel wegnemen, al naargelang van het effect, dat 
men zich in zijne verbeelding voorstelt. De ware tuin
architect moet in zijne verbeelding den uitslag zien 
van hetgeen hij zich voorstelt te maken. 

Men moet zich minstens dertig jaren vooruit denken, 
zijne gedachten niet bepalen bij het onmiddellijk effect 
der veranderingen, die men aanbrengt, maar ze geheel 
met het oog van den schilder beschouwen en daarbij 
in het oog houden, dat de voorwerpen klein of groot 
schijnen naargelang van de afmeting der zaken, die 
in de onmiddellijke nabijheid staan. 

De wet, dat de schijnbare afmeting der voorwerpen 
vermindert in verhouding tot den afstand, vormt den 
grondslag voor iedere versiering in den tuinaanleg. 
Als toepassing ervan kan men b.v., om de oppervlakte 

van eene waterpartij denkbeeldig te vergrooten, er eene 
brug over aanbrengen met verscheidene bogen , of in 
eene weide klein vee laten loopen, want zoowel als de 
afstand een groot voorwerp klein doet schijnen, zoo zal 
ook een klein voorwerp het perspectief vergrooten. 

Behalve deze komen ook nog de gezichtswetten in 
aanmerking. Zoo zal men b.v., wanneer men een mo
nument aanschouwt, zoodanig dat het geheel begrepen 
is in een hoek van 30° tusschen den top en de oogas, 
slechts een indruk krijgen van grootschheid, maar om 
de afmetingen en de details te bewonderen, moet men 
een weinig teruggaan. Wie zich daarvan wil over
tuigen beschouwe eens monumentale gebouwen, b.v. 
kerken, gelegen in nauwe straten of op kleine pleinen. 

Behalve de hoogte komt ook de breedte van het 
gezichtsveld in aanmerking. Deze laatste is natuurlijk 
veel grooter, daar ze gemakkelijk den halven cirkel
omtrek omvat. Bij het plaatsen van een landhuis 
moeten de gezichtshoeken met zorg gekozen worden, 
daar er slechts één punt is, dat alle voordeelen van 
het gezicht tegelijk te genieten geeft. Indien het huis 
te dicht of te ver bij dit punt geplaatst is, of in eene 
scheeve richting, indien men geen rekening houdt met 
de hoogte boven het terrein, de inwendige distributie, 
de grootte der vensters enz., zal men altijd teleurstelling 
in het eindeffect ondervinden. 

De plaatsing van den toeschouwer met betrekking 
tot den vorm van den bodem heeft ook grooten invloed. 
Een toeschouwer, geplaatst aan den voet van een 
hoogen berg, zal zich geen denkbeeld van den groot-
schen vorm kunnen maken, omdat de verschillende 
deelen elkander in zijn gezichtslijn bedekken, terwijl 
een ander, op een hoogte geplaatst, den berg zich zal 
zien verheffen op zulk een wijze, dat dit schouwspel 
hem steeds treffen zal. Zoo kan eene vlakte op een 
heuvel en een heuvel op eene vlakte gelijken al naar
gelang van het punt, waarop de toeschouwer geplaatst is. 

Ook de waterpartijen oefenen een grooten invloed uit 
op het perspectief. Hierbij komt vooral de wet in 
aanmerking, dat de hoek van inval gelijk is aan den 
hoek van terugkaatsing. 

Het gezicht van een landschap verandert naarge
lang van 't soort licht, dat het beschijnt, namelijk of 
het verlicht wordt door de op- of ondergaande zon. 
Zoo zullen boomen, bosschen, grasperken, waterpar-
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tijen, ver verwijderde bergen het schoonste effect 
geven als ze van achteren verlicht zijn, terwijl huizen, 
bruggen, wegen, bebouwde velden, verwijderde dorpen 
het voordeeligst uitkomen bij eene verlichting van voren. 

Men kan hieruit de gevolgtrekking maken, dat het 
voor den tuinarchitect van het hoogste belang is, al
vorens zijn plan vast te stellen, het terrein op verschil
lende uren van den dag te bestudeeren. 

Het opnieuw in herinnering brengen van de wetten 
der natuur was vooral noodig, om de grondbeginselen 
der samenstelling van tuinen te verduidelijken en te 
komen tot de leer van het schoone. 

Het schoone geeft ons een denkbeeld van eenheid 
en verhouding, in afwijking van het eigenlijke pittores-
que. Voornamelijk zal de kunstenaar het schoone 
zoeken in den vorm of de lijnen, in de kleur, in de 
samenvoeging of scheiding der voorwerpen, in de har
monie of in de tegenstellingen. 

De vorm wordt bepaald door den omtrek, de zachte 
overgangen van het terrein, de lengte en sierlijke 
kromming van lanen, een oordeelkundige keus van 
boomen, geschikt voor het klimaat en den grond, door 
de vereeniging van den stijl der versieringen met die 
van het hoofdgebouw. De kleur vindt hij door de 
vereeniging van verschillend loof in verband met den 
herfst, door de overeenkomst der nieuwe beplantingen 
met de algemeene tint van het omringend landschap, 
door eene oordeelkundige plaatsing van gewassen met 
blijvend loof bij de woning, maar vooral door den 
grondtoon van het gebouw en de beplanting met bloe
men daaromheen. 

Vóór alles moet er waarschijnlijkheid bestaan, indien 
men de volmaaktheid wil bereiken en tegelijk het oog 
en het verstand wil voldoen. Ieder voorwerp kan zijn 
eigen schoon bezitten , maar allen moeten medewerken 
om het effect van het geheel te voltooien en de ver
scheidenheid der détails mag nooit het algemeen karak
ter schaden. Zoo b. v. is het een dwaasheid op een 
vlak terrein overdreven veel rotsen en valleien aan te 
brengen of kunstmatige vijvers in een landschap, waar 
geen water is , monumentale hekken met vergulde ver
sieringen in een park, waar slechts gejaagd wordt. Die 
fouten, welke maar al te veel begaan worden, moeten 
bij een man van smaak niet voorkomen. 

Het aanbrengen van versieringen is zeker wel het 
moeilijkste gedeelte van de taak van den ontwerper; 
het ideaal toch kan de kunstenaar niet bereiken. 
Daarbij is het hoogst zeldzaam, dat hij een ander voor 
zijne eigene denkbeelden geheel zal winnen. Steeds 
moet hij rekening houden met de gcldquaestie, de nei
gingen en eischen van den bezitter, die natuurlijk ver
langt , dat zijn eigendom hem bevalt en voldoet aan 
hem, zijne familie en vrienden en in verhouding is tot 
zijn maatschappclijkcn stand cn vermogen. 

De een leeft b. v. stil cn teruggetrokken en ver
kiest de schaduw der bosschen boven een open land
schap, de ander verlangt een onberispelijk uiterlijk 
voor zijn tuin en vooral pracht in de versieringen; 
deze zoekt bovenal het landelijke, gene de wilde na
tuur in hare oorspronkelijke ruwheid. A l deze voor
waarden zal de ontwerper in overweging moeten nemen 
en zijne denkbeelden ernaar wijzigen , zonder daarbij 
af te zien van zijn eigen oordeel of dit door slechten 
smaak op te offeren. 

Bij het ontwerpen van een park of tuin, hetzij groot 
of klein, heeft men ook te letten op de omgeving en 
den afstand tot een bevolkte streek. Men moet daarbij 
mogelijke wijzigingen van het omliggend terrein voor
zien en zich daarvan vooruitdoen inlichten; allicht zou 
men zich een aardig uitzicht benomen zien door een 
onhandigen of onbeleefden buur. Op de eene plaats 

zal de veiligheid niets te wenschen overlaten en het 
niet noodig zijn het park af te sluiten, op eene andere 
plaats zullen daarvoor wel degelijk voorzorgen moeten 
genomen worden. Wat de plantenkeus betreft, deze 
zal niet minder moeilijk zijn, daar in groote steden de 
rook een vijand van den plantengroei is. 

Een der algemeene regelen, welke men vooral niet 
uit het oog verliezen moet, is de samenwerking der 
kunst met de nabootsing der natuur. Men moet niet 
vergeten, dat een tuin is en blijft een kunstwerk, waar
aan onafscheidelijk verbonden zijn denkbeelden van 
nut, gemak en genoegen; hij moet tegelijkertijd her
inneren zoowel aan de beschaving als aan de natuur. 
Nu zeggen sommigen wel, dat men de hand van den 
mensch er niet meer in moet terugvinden en dat de 
grootste kunst daarin bestaat de kunst zelve te bemante
len, maar deze mcening is een verkeerd beginsel. De 
bescheiden invloed der kunst moet zich doen gevoelen 
en zij moet zich nauw met de natuur vereenigen; dat 
geeft den aangenaamsten indruk bij de samenstelling 
van tuinen. Hoe groot een park ook is, men zal steeds 
de uitgestrektheid ervan zoeken te vermeerderen. Zel
den heeft men duizende bunders te zijner beschikking, 
waar de verbeelding vrijen teugel kan vieren en men 
een geheele streek als een enkele tuin kan behandelen. 
Slechts enkele voorbeelden bestaan daarvan, als b. v. 
Blenheim in Engeland, en in Frankrijk de parken van 
Ermenonville en Mortefontaine; zij zijn echter zeer 
schaars, daar de verdeeling van het grondbezit met 
den dag toeneemt cn er haast geen jaar voorbijgaat 
of er verdwijnt, ook in ons land, een of ander prachtig 
landgoed. 

In de meeste gevallen heeft men te doen met parken 
van middelbare grootte, waarbij aan de verbeelding 
moet tegemoetgekomen worden door de afsluiting zoo
veel mogelijk te bedekken. Hierbij is natuurlijk geen 
sprake van stadstuinen, waarbij de ruimte geheel gevuld 
moet worden zonder dat die fictie in aanmerking komt. 

De schijnbare uitgestrektheid kan men verkrijgen, 
door verschillende middelen afzonderlijk of tegelijkertijd 
toe te passen. De voornaamste bestaan hierin, de 
grenzen zooveel mogelijk uit te wisschen, zoodanig, 
dat de toeschouwer het geheele landschap onafgebroken 
kan omvatten met het oog. Indien de woning op een 
verheven punt ligt en de afsluiting is geplaatst in een 
diepte aan de andere zijde , dan is niets gemakkelijker 
dan deze geheel onder het bosch en door boomgroepen 
en laag hout te doen verdwijnen. Bij open ruimte 
kan men ook met voordeel gebruikmaken van een 
sloot of gracht of een greppel, indien men dicht bij 
den te verbergen rand is. Andere middelen zijn een 
weelderige maar toch laag gehouden heg, rasterwerk , 
geplaatst op den bodem van een sloot, en muren, ver
borgen door struiken of klimop. Nog meer kan men 
het effect verhoogen door vorm cn kleur van de grens-
beplanting geheel in overeenstemming te brengen met 
de natuur van het aangrenzende landschap, hetzij door 
kunstmiddelen, hetzij dat het terrein zelf de middelen 
daartoe aanbiedt. De grootte der grasperken en eene 
oordeelkundige omlijsting ervan brengen veel tot een 
goed resultaat bij, want men zou dwalen door te 
meenen, dat uitgestrekte onafgebroken ruimten een denk
beeld van grootschheid geven. 

Zoo zullen boomgroepen, op goed berekende afstan
den geplaatst, evenals de coulissen op het tooneel, 
het vergezicht, door de verscheidenheid en opvolging 
der verlichting, zeer bevorderen. 

Behalve het in 't gezicht brengen van het omliggend 
landschap, is het ook dikwijls noodig, sommige ge
deelten aan het gezicht te onttrekken. Een landelijke 
hut, eene ruïne, oude brug, boerderij, zelfs al zijn ze 
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onregelmatig, kunnen aan het totaal effect veel bij
brengen ; men kan ze in het plan opnemen, mits ze op 
zeer verren afstand gelegen zijn ; in de nabijheid echter 
dient men ze onverbiddelijk te maskeeren , ook al 
hadden zij decoratieve waarde, want de uitgestrektheid 
van het gezicht wordt er ten zeerste door belemmerd. 
Het zal niet altijd mogelijk zijn ze uit alle punten van 
het park aan het oog te onttrekken, maar voor de voor
naamste punten, als de vensters van salon cn eetzaal, 
het midden der veranda en het voorplein van het huis , 
is dit toch bepaald noodzakelijk. 

Een zeer aangenaam effect verkrijgt men als op 
zulke pittoresque gezichten het oog speciaal gevestigd 
wordt, door middel van behendig aangebrachte 
doorsnijdingen en uitgehakte openingen in het bosch. 
Nog treffender resultaat verkrijgt men door die ope
ning een architectonischen vorm te geven, waarvan het 
profiel dienst doet als de lijst bij een schilderij Als 
voorbeelden daarvan noemen wij het park van 
Brooklyn bij New-York, waar men een schoon land
schap ziet door de boogopening van een brug; ver
volgens te Fountains-Abbey, in het noorden van York
shire ; op den top van een heuvel, zeer dicht beplant 
met oude beuken, vindt men plotseling een houten 
deur. Wordt deze opengeworpen, dan heeft men , in 
een lijst gevat, het prachtigste panorama over de rivier, 
hare watervallen, en de indrukwekkende ruïnes van 
de oude abdij. In de nabijheid van Haarlem op Els-
wout vindt men een dergelijk voorbeeld: een gezicht 
op St.-Bavo door de laan. 

Wat het perspectief ook zeer bevordert is het be
planten der oevers van waterpartijen. Niets is naakter 
dan een uitgestrekt grasveld, onafgebroken doorgaande 
tot de oevers van een vijver of meertje , terwijl hier 
en daar verspreide boomgroepen het oog van den toe
schouwer geleiden en hem een denkbeeld van eenheid 
geven, zonder den indruk van naaktheid achter te 
laten. Daarbij moet men de waterpartij steeds in de 
lengte te zien geven, het effect is dan veel volmaakter. 

Hiermede is genoegzaam besproken, wat op te mer
ken valt met betrekking tot het perspectief; wij kunnen 
nu overgaan tot de behandeling der verschillende onder
deden van de algemeene grondbeginselen. 

l°. De soorten van tuinen. 
Ieder landschap, hetzij natuurlijk of door menschen-

handen gewijzigd, heeft zijn eigenaardig karakter. Dat 
karakter moet men eerbiedigen, en elke poging om 
het te hervormen zal ijdel blijken en tegen het doel 
indruisen. De meest samengestelde kunstwerken en 
uitgebreide beplantingen geven slechts een middel
matig effect van het geheel, als het landschap zeer 
uitgebreid is. Men moet dus iedere streek volgens 
haar eigen karakter behandelen. Een schrijver van de 
laatste eeuw maakte eens een belachlijke reeks van 
landschappen, als edele, rijke, sierlijke, weelderige, 
wilde, strenge, rustige, frissche, eenvoudige, landelijke, 
wijsgeerige, en meer van die kinderachtigheden. Het 
is voldoende drie voorname soorten te onderscheiden: 

het edele of grootsche karakter; 
het vroolijke karakter; 
het pittoresque of wilde karakter. 
Het edele karakter bestaat in berg-panorama's, zee

gezichten, landschappen, bezaaid met reusachtige ruïnes, 
groote rivieren met schoone oevers; dat karakter be
veelt den ontwerper de meest mogelijke soberheid in 
zijne kunstwerken. Zijn doel daarbij moet zijn er de 
grootheid en kalmte van te doen eerbiedigen. Moet 
hij den stijl van het gebouw ermede in harmonie 
brengen, dan zal hij indrukwekkende vormen gebruiken; 
een verheven en bevallig silhouet als het een grillig 
landschap betreft, eenvoudige en zuiver horizontale 

lijnen daarentegen, als het landschap vlak en de ho
rizon uitgestrekt is. Indien hij beplantingen aanbrengt, 
dan zullen die bestaan in groote en weinig talrijke 
boschpartijen, geschikt om naakte gedeelten te beklee-
den of leelijke uitzichten te bedekken. Vooral aan 
zeeoevers moet men dien regel in het oog houden en 
het terrein niet overladen met geïsoleerde boomen. 

Bij een groot landgoed zal de vereeniging van de 
architectuur met den tuinbouw het gelukkigst effect 
teweegbrengen. Rechtlijnige lanen, regelmatige verdee
lingen , terrassenaanleg en bloemperken van zuivere 
teekening zullen aan het monumentaal gebouw meer 
luister bijzetten en een rationeelen overgang vormen 
tusschen het gebied der natuur en der bouwkunst. 

In de tweede plaats hebben wij genoemd het vroolijk 
karakter. Dit is het meest gezocht voor landelijke 
veiblijfplaatscn en past uitnemend bij het karakter van 
rustige huiselijke schoonheid. Tot die categorie be
hooren de parken van middelbare grootte, gelegen te 
midden van vruchtbare akkers en bosschen en alle 
bronnen van gemak en genoegen bezittende, die de 
natuur zoo ruimschoots aanbiedt. 

Deze parken hebben hun eigen karakter, dat men 
steeds kan behouden ; overal kan men kwistig versiering 
aanbrengen, ook in de nabijheid der woning, mits 
nergens verwarring of overlading plaatsheeft. De ge
bogen lijn is er regel, vermenging van natuur en kunst 
kan men zonder aanmatiging toonen, aan de een 
de beschaving aan de ander de grilligheid ontlee-
nende, en tezamen een aangenaam geheel voor het 
oog doen ontstaan. 

Men moet echter de variatie niet zoeken in de kleur 
of vorm der voorwerpen, maar meer in de groepeering 
der omtrekken en vooral ook in het keurig en netjes 
onderhouden der onderdeden. 

Ten laatste het pittoresque karakter, wat men ook 
wel kan noemen het wilde karakter. Dit spruit direct 
uit de natuur voort; het kan de kunst wel te hulp 
roepen , maar de vreemde inmenging moet zich nooit 
doen gissen. Zoo kan de artist een schooni' boom tot 
zijn recht doen komen door hem te bevrijden van het 
lage hout, waarin hij verborgen is; hij neemt de struiken 
weg, die den toegang tot een natuurlijke grot verber
gen , en brengt rotsen, die in den grond verborgen 
waren, te voorschijn. Geen lijnen of symmetrie maar on
regelmatigheid is hoofdzaak; overal hoeken en tegen
stellingen , een onafgebroken wildernis, vreemde effecten, 
dit zijn de regels voor dit soort van landschappen. 

Is het karakter van het geheel vastgesteld, dan kan 
de ontwerper overgaan tot den stijl, waarin hij zijn plan 
vervaardigen zal. 

Onder stijl verstaat men den indruk, dien de mensche-
lijke hand geeft aan de samenstelling van een park of 
tuin, hetzij de bouw- of wiskunst er de basis van 
vormen, hetzij dat nabootsing van het natuurlijk land
schap hem heeft geïnspireerd of eene vermenging van 
beide heeft plaatsgehad. Daaruit volgen dus drie 
categorieën: ie de geometrische, 2e de landelijke, 
3e de composiete stijl. 

De geometrische stijl, regelmatig of symmetrisch, 
gewoonlijk genoemd Fransche stijl, maar ten on
rechte, komt voort uit de oudheid, werd verbeterd 
door de Renaissance en kwam tot zijn hoogsten bloei 
in de 17e eeuw, onder Le Nótre. Hij heeft ver
klaarde tegenstanders, die zoover gaan van te zeggen 
dat symmetrie geboren is uit de luiheid en ijdelheid. 
Dit is echter in vele opzichten te betreuren, daar in 
sommige gevallen, bv. bij openbare tuinen, de stijl 
zeer goed toegepast kan worden. De fout schuilt ge
woonlijk niet in den stijl zelf, maar in het ontwerp, 
dat geen stijl bezit. Zoodia het erop aankomt een 
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symmetrischen tuin te ontwerpen, neemt de architect 
liniaal en passer en spitst zich op het vinden van 
combinaties van lijnen, die volstrekt geen betrekking 
hebben op de historische waarheid en het bouwkundig 
tijdperk van het gebouw, waarbij ze worden aangebracht. 
Alleen de studie van hetgeen Mollet, Le Blond, Le 
Nótre en zijne opvolgers hebben verricht, kan de 
overtuiging vestigen, dat die stijl werkelijk waarde bezit. 
Totnogtoe is hij zoo goed als geheel verdrongen door 
den landelijken stijl, die bijna de geheele tuinbouw-
kunst overheerscht. Deze stelt zich ten doel de ver
eeniging der wilde natuur met een kunst, die er de 
aantrekkelijke zijden van doet uitkomen. Hier is het 
doel, dat men bereiken wil, altijd hetzelfde; men heeft 
geen tijdperk in acht te nemen, geen herinneringen te 
bewaren, geen oude documenten op te zoeken. Indien 
men slechts den goeden smaak in het oog houdt, kan 
de goede uitslag van het ontwerp niet twijfelachtig 
zijn. De stijl der landelijke tuinen hangt slechts af 
van het land zelf, van het klimaat, van de gewoonten 
van een volk en vooral ook van den artist. Ieder 
kunstenaar van talent bezit zijn eigenaardig kenmerk, 
zoodat het voor een vakman niet moeilijk is om op 
het eerste gezicht te zeggen, wie de ontwerper is van 
dit of dat park. 

De composiete of gemengde stijl ontstaat uit een 
oordeelkundige vermenging van beide eerstgenoemde 
stijlen, onder zekere gunstige voorwaarden. Aan dezen 
behoort de toekomst der tegenwoordige tuinbouwkunst. 

Sedert lang gaat Engeland reeds voor met herhaalde 
proefnemingen in dien geest, maar het is slechts een 
ongelukkig huwelijk in plaats van eene gelukkige ver
eeniging der beide stijlen. 

Bij dezen stijl is vooral noodig een nauwlijks merk
bare overgang van de architectonische behandeling tot 
die, waar de natuur geheel optreedt. Dat daarvoor een 
grondige algemeene kennis moet aanwezig zijn, be
hoeft wel geen betoog, maar tevens zal de artist ook 
vooral te strijden hebben tegen de eischen van zijn 
principaal. 

Mannen van smaak, die reeds bewezen hebben een 
grondige studie van dezen stijl gemaakt te hebben, 
geven daarbij de volgende voorschriften aan. 

De tuin moet als het ware den landelijken voorhof 
uitmaken van het daarin gelegen gebouw. Indien uw 
gevel eenvoudig is, de vertrekken meer gemakkelijk 
dan mooi of rijk, zal een overvloed van bloemen , op 
verschillende wijze gegroepeerd en aangebracht, u het 
schoonste middel aan de hand doen om het voort
brengsel der architectuur met den tuinbouw te ver
eenigen. Maar indien de facade rijk is versierd, indien 
de vertrekken edele cn grootsche afmetingen hebben, 
zoo heeft het gebouw cen brecde voeting noodig. Men 
verlangt dan een grootsch aangebrachte terrassenaanleg, 
beschaduwd door boomgroepen, waartusschen de borst
weringen met hare balusters het oog aangenaam boeien 
en als het ware eene voortzetting vormen van den 
rijkdom van het ameublement in het gebouw. Dank 
zij die scheppingen der kunst, zult gij aan uw gebouw 
een harmonisch supplement toevoegen, dat er de 
schoonheid van verhoogt. 

De nu nog heerschende school in den tuinbouw zou 
men het best kunnen vergelijken met wat men in de 
letterkunde de school der realiteit noemt en daarvoor 
moet men zich in den tuinbouw vooral wachten. Men 
moet niet te veel in zijn ontwerp naar waarheid stre
ven ; waarheid is goed, maar er zit gewoonlijk te wei
nig poëzie in; geeft men er te veel aan toe, dan is het 
gedaan met onze onafhankelijkheid en zullen we weldra 
een dom, onstuimig streven zien om alle bevallige 
nabootsing der natuur omver te werpen en er de een-

1 tonige en vervelende tuinen van den ouden tijd voor 
in de plaats te stellen. 

Zoo sprak de bekwame Vitet, die niet lang genoeg 
leefde om de vervulling zijner wenschen te aanschou
wen, want gelukkig begint men tegenwoordig de juist
heid van zijn betoog in te zien; men is in de goede 
richting werkzaam; getuige de schoone parkaanleg in 
groote steden van Engeland, Frankrijk en Amerika en 
meer op bescheiden wijze in ons land. 

Hiermede kunnen we de bespreking van den stijl 
besluiten en een nieuw onderdeel, de keus van eene 
landelijke verblijfplaats, behandelen. 

(Wordt vervolgd.) 

D E VOEDINGSTENTOONSTELLING. 
Wanneer men de passage door het Rijks-museum 

thans doorgaat, na aan de tourniquets zijn obool ge
offerd te hebben, ziet men, ter plaatse waar in 1883 
de door olifanten getorste gevel van het hoofdgebouw 
der Koloniale Tentoonstelling stond, de facade van 
het lokaal, dat thans een deel van de Voedingsten
toonstelling herbergt. 

Het moet gezegd worden, dat deze gevel heel wat 
beter harmonieert met onzen kunsttempel, dan de 
quasi-marmeren facade van vroeger. Wel is, door 
sommige puristen, aanmerking gemaakt op de flauwe 
helling, die aan den tusschen de torens geplaatsten top
gevel gegeven is, doch deze hadden moeten bedenken, 
dat de bouwmeester, die gedwongen was de spanten 
van het vroegere gebouw te gebruiken , hier geen keus 
had, daar het een alles behalve fraai gezicht opleveren 
zou wanneer de helling van het dak met die van den 
topgevel verschild had. 

De gevel is met zorg en smaak gedetailleerd; de 
toon van de baksteen is zeer gelukkig weergegeven 
en ook de hoektorens zijn bevallig van silhouet. Het 
geheel doet den bouwmeester A . Salm GBz. alle eer aan. 

Treedt men het gebouw binnen, dan gevoelt men 
zich eenigszins teleurgesteld. Men heeft nog de ten
toonstelling van 1883 in gedachte, die zoo velerlei te 
aanschouwen gaf, en thans ziet men bijna niets dan 
voedingsmiddelen, en nog eens voedingsmiddelen. 

Het zien van voedingsmiddelen kan soms iets van 
een Tantalus-kwelling hebben, soms echter ook zeer 
vervelen, doch nimmer kan het gerekend worden tot 
de esthetische genoegens te behooren. Men zal het 
mij dus vergeven, indien ik in een blad als dit, de 
etalages van al of niet gevulde vaten, blikken, fles-
schen, doozen enz. met stilzwijgen voorbijga, hoe
veel streelends voor het meest verwende verhemelte 
zij overigens ook mogen bevatten. 

De grootste aantrekkelijkheid van de tentoonstelling 
is zeker het marktplein, naar teekeningen van den 
schilder C. Springer aan de oostzijde van het tentoon
stellingsgebouw daargesteld. Voor hen, die zich in 
dezen tijd, nu ieder over oud-Hollandschen stijl den 
mond vol heeft, een juist denkbeeld van den bouwtrant 
der XVIde en XVIIde eeuw willen maken, is een 
bezoek aan het marktplein zeer leerzaam. Men ziet 
daar geveltypen uit allerlei perioden, beginnende met 
de houten huisjes uit den aanvang der XVIde eeuw 
en eindigende met de barokke gevelkrullen, die om
streeks 1700 in zwang waren. 

Het hoofdgebouw van het marktplein is een na
volging van de Waag te Hoorn, een gebouw, uitslui
tend van gehouwen steen opgetrokken en dus wel 
eenigszins eentonig, vergeleken bij de gevels, die 
afwisselend bak- en bergsteen vertoonen. De trap, die 
terzijde van dit gebouw is aangebracht, vindt men bij 
het origineel niet. 

De markt moest ook een raadhuis hebben; uit de 
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vele voorbeelden, die nog aanwezig zijn , heeft men dat 
te Woerden gekozen en het met zorg nagebootst. 
Zelis de kaak is niet vergeten en de top, die bij het 
origineel ontbreekt, is gerestaureerd. Tal van aardige 
geveltjes sluiten zich daarbij aan; uit alle streken des 
lands zijn de beste bijeengegaard, zoodat een geheel 
verkregen is, dat in hooge mate interessant genoemd 
mag worden. 

De interieurs der huizen zijn, uit den aard der zaak 
minder „stijlgerecht" dan het uitwendige. De moderne 
behoeften lieten zich hier niet wegcijferen ; slechts hier 
en daar kon men, zonder al te groote concessiën aan 
hedendaagsche gebruiken, een vrij getrouw beeld van 
het verledene leveren. 

Men heeft overigens wel zijn best gedaan om den ouden 
tijd zooveel mogelijk te doen herleven. Een viertal 
hellebardiers in XVII-eeuwsch gewaad zitten aan de 
poort; of zij zich in hun kleed wel bijzonder thuisge
voelen , betwijfel ik echter. Ook verscheidene verkoo-
pers en verkoopsters hebben, door min of meer geslaagd 
antiek kostuum, tot het volmaken der illusie mede 
willen werken. 

Dat ook de rijmkunst, waarin onze voorvaderen 
zoozeer hebben uitgemunt, door hunne negentiende-
eeuwsche nabootsers niet vergeten zou worden, was te 
begrijpen. 

Zoo zingt de dichter, die in ,,'t Hollantse wapen" 
tabak verkoopt: 

Pitje, patje, poe! 
Die hyer trou Toeback koopt, kryght Sondaegs'n pypie toe. 
Een zangziek koekbakker laat aldus zijn dichtader 

vloeien: 
Waer sul-je in dit lant 
Noch beter koecken soecken 
Dan in dees winckel? want 
Hier vin je Bussinks koeken. 

De koek schijnt trouwens een onderwerp te wezen, 
dat dichters aantrekt, althans „de koeketer van J. van 
Delft te Zardam" laat zich aldus uit: 
Men hoeft nu tot Amsterdam op de Nijendijck niet te gaan 
Om Confyte koeck of Boerebedrieghers te halen; 
Je mot-ze daar also duer als by my betalen 
Maer je hoefft hier geen quartier aen de toombanck te staan 
En se sellen je daer niet en beter berechten dan ick doe, 
Want die hier een Schellincks koeck koopt 
Krygt een half blancks korsje toe. 

Doch ook een boekverkooper, die met zijn winkel 
tusschen tal van drankhuisjes verzeild is geraakt, is 
als poëet opgetreden. „In den gulden passer" heeft hij 
boven zijn magazijn geschreven en hij geeft zijn bezoe
kers den volgenden, welgemeenden raad: 

De wijn, die gij hier coopt, mijn vriendt, 
Moet oock steeds matigh toegediendt, 

Wilt gij u niet bedroeven. 
Hij brengt U wel niet van de been, 
Maer voert U wis naer 't Dolhuys heen, 

Als gij te veel wilt proeven. 
Zoo zijn er nog andere dichtstukken aan deze bloem

lezing toe te voegen. Ik meen echter mijn lezers door 
dit weinige een denkbeeld van de tentoonstellings-poëzie 
te hebben gegeven. 

De muziektent, midden op het marktplein, was een 
noodzakelijk kwaad. Stond zij daar echter niet, het 
geheel zou nog aanmerkelijk aan schilderachtigheid 
winnen. Ook wat meer lommer zou gewenscht zijn; 
overdag kan het, bij zonneschijn, op de markt tropisch 
wezen. Boomen groeien echter niet op bevel. 

Des avonds vooral is het marktplein gezellig. Menig 
bezoeker vleit zich dan in een der drankwinkeltjes neer , 
steekt een pasgekochte gouwenaar op, en voelt zich, 
bij de tonen der zeer moderne muziek, in de XVIIe 
eeuw verplaatst. 

En de liefhebberij om goede sier te maken, onzen 
voorvaderen zoo eigen, zooals uit de talrijke schutters-
en regentstukken blijkt, is ook hun nakroost bijgeble

ven. Menigeen gebruikt zooveel „voedingsmiddelen", 
dat de hellebardiers, gedachtig aan de negentiende-
eeuwsche drankwet, een bezorgd gelaat toonen. 

Het is zeker een verblijdend verschijnsel, dat de 
Nederlanders, die vroeger niets goed vonden dan wat 
uit het buitenland kwam, thans weer meer hart be
ginnen te krijgen voor hun eigen verleden, voor hun 
eigen oude kunst. Tot meerdere waardeering daarvan 
zal dit marktplein ongetwijfeld bijdragen. 

Over het nut van de Voedingstentoonstelling zelve 
wordt zeer verschillend geoordeeld. Zij, die met Mo
lière zeggen: 
II fuut manger pour vivrc, et non pas vivre pour manger, 

zullen in een tentoonstelling als deze slechts weinig 
behagen scheppen. Toch zal het marktplein hen, ho
pen wij, met de tentoonstelling verzoenen. Het esthe
tisch genot, dat op een tentoonstelling als deze, anders 
ontbroken zou hebben, vindt men in het aanschouwen 
van het marktplein, dat telkens aardige kijkjes en 
nieuwe bijzonderheden oplevert. 

In ieder geval hoop ik, dat het groote verkeer, het
welk men van de tentoonstelling verwacht, niet uit zal 
blijven, en dat het marktplein, hetgeen thans nog, 
door de schaarschte der bezoekers, vooral overdag, 
een Hollandsch Pompeji lijkt, spoedig te klein zal zijn , 
om de talrijke bezoekers te bevatten. 

PRIJSVRAGEN. 
De Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te 

Groningen schrijft de navolgende prijsvraag uit: 
a. Er wordt verlangd een ontwerp voor een boerderij 

voor bouw- en weiland groot 50 H A . , waarvan 25 
H A . groenland en 25 H A . bouwland. 

b. Het woonhuis moet bevatten: 4 kamers, keuken, 
bijkeuken en kelder. 

e. Verder moet het ontwerp bevatten de noodige 
stallen voor paarden, koeien, varkens enz., benevens 
bergplaats voor hooi, graan en de noodige gelegen
heid voor zuivelbereiding en tot bewaring van mest 
en wat verder voor eene volledige boerderij wordt 
vereischt. 

d. Er worden verlangd: een situatie op eene schaal 
van I a 1000; de noodige plattegronden, doorsneden 
en opstanden op eene schaal van 1 a 100; een memo
rie van toelichting. 

Een memorie van toelichting 
e. Er wordt uitgeloofd het diploma der Vereeniging 

met prijs van ƒ 4 0 . — • voor het best gekeurde ontwerp en 
het diploma met / 20.— voor het daaropvolgende. 

f. De met den prijs en premie bekroonde ontwerpen 
worden het eigendom der Vereeniging. 

g. De Jury van beoordeeling zal bestaan uit 3 
leden der Vereeniging en 2 leden buiten de Vereeniging, 
door het Bestuur aan te wijzen, terwijl de namen der 
Juryleden minstens ééne maand voor de inzending der 
ontwerpen in de vakbladen zullen worden bekend
gemaakt. 

h. Alle ontwerpen zullen voor de leden en belang
stellenden worden tentoongesteld te Groningen, Am
sterdam en Rotterdam. 

i. De ontwerpen worden vrachtvrij ingewacht vóór 
of op den I s t " December 1887 door den Secretaris 
der Vereeniging. 

k. Aan deze prijsvraag kunnen deelnemen alle bouw
kundigen in Nederland. 

/. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een spreuk 
of teeken en voorzien van een naambriefje, waarop 
dat teeken van buiten is herhaald, met een corres
pondentie-adres. 

m. De niet bekroonde stukken zullen worden terug 
bezorgd. 
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I N G E Z O N D E N . 
Aan de Redactie van Dc Opmerker 

In het artikel „de opening van het Nederlandsch 
Museum" [Opmerker van 18 Juni 1887 n°. 25) lees ik, 
dat men zich herinnert, waaraan het is toe te schrij
ven dat het betrekkelijk langen tijd geduurd heeft, eer 
tot de opening van de benedenvertrekken in het Rijks
museum , bestemd voor het Nederlandsch Museum, 
werd overgegaan. „De Tweede Kamer toch, verstoord, 
„dat door de Afdeeling Kunsten en Wetenschappen wel 
„wat eigendunkelijk gehandeld werd, stond een paar 
„jaren geleden den post, op de begrooting voor het 
„Nederlandsch Museum uitgetrokken, niet toe. Ten 
„slotte liet zij zich echter vermurwen". 

Ik heb hierop twee aanmerkingen te maken. Voor
eerst dat het geen zin heeft tc spreken van eigendun
kelijke handelingen van de Afdeeling Kunsten en We
tenschappen : deze Afdeeling kan, evenmin als eenige 
andere, een handeling verrichten; elke beslissing wordt 
door den Minister genomen. niet door de Afdeeling. 

Ten tweede merk ik op, dat de Tweede Kamer nooit 
de op de begrooting voor het Nederlandsch Museum 
uitgetrokken gelden heeft geweigerd. Er is dan ook 
geen aanleiding geweest om haar te vermurwen. 

Met de plaatsing dezer regelen in Dc Opmerker zal 
de Redactie verplichten 

Den Haag, haren dv. dn. 
21 Juni 1887. VICTOR DE STUERS. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
De Jury, belast met het beoordeelen der twee nieuwe ont

werpen voor het standbeeld van Victor Driessens, ingezonden 
door twee van de drie kunstenaars, die mededongen, heeft een
stemmig den prijs toegekend aan het ontwerp van den heer 
Frans Joris, van Antwerpen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GRAVENHAGE. Bij kon. besluit zijn bij den staf der genie 

benremd: tot luit.-kol. de majoor H. T. Schalken, van dien 
staf, toegevoegd aan den inspecteur van het wapen; tot ma
joor de kapt. P. C. K o o l , mede van dien staf, werkzaam bij 
het Departement van Oorlog. 

— Dc Minister van Financien heeft aan het uitvoerend comité 
der tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnijverheid, in 
1888 alhier te houden, den Koekamp afgestaan, om daar het 
tentoonstellingsgebouw op te richten. 

— De Minister van Waterstaat heeft den Rijksopziener A. 
J. Hendriks te Amersfoort het dagelijksch toezicht opgedragen 
op den dienst van den weldra te openen spoorweg Dieren— 
Apeldoorn—Het Loo en ontheven van het toezicht op den 
spoorweg Zutfen—Winterswijk, waarmede de Kijksopziener B. 
A . van Dorp te Zutfen belast wordt. 

— Door de firma Champigneulle fils de Paris et Cie.. glasschil
ders te Parijs {rut Notre Dame lies Champs 96), zijn aan het 
Rijks-museum te Amsterdam ten geschenke aangeboden drie 
vensters in beschilderd glas, die thans geplaatst zijn in de 
Afdeeling kerkelijke kunst no. 174, Xlllde-ceuwsche bouw
kunst. 

Deze vensters zijn getrouwe reproducties van gebrand glas
schilderwerk uit de XlIIde eeuw, thans nog aanwezig in de 
Kathedraal van Chartres en bekend onder den naam van la 
belle verrière de Notre Dame. 

Het zijn twee gekoppelde lancetbogen onder een roosvenster. 
De eerste twee hebben ieder 3 vakken in medaillon en bevat
ten de voorstellingen: i°. Christus bekoord door Satan; 2°. 
Christus sprekende tot zijne discipelen; 3". Christus met Maria 
op weg naar de bruiloft van Cana; 4° de bruiloft van Cana 
(gebrek aan den wijn); 5". Maria zegt aan de dienaren de 
kruiken met water te vullen; 6". Christus spreekt den zegen 
uit over de gevulde kruiken; en 70. (in het roosvenster) de 
bruidegom drinkt den nieuwen wijn. 

Deze vensters zijn voor deze afdeeling van het Nederlandsch 
Museum van bijzondere waarde, omdat wij in ons vaderland 
geen enkel overblijfsel van ingebrand geschilderd glas uit de 

JXIIJde eeuw meer bezitten; de firma Champigneulle ftls de 

Paris et Cie. was in de zeldzame gelegenheid, zulk eene getrouwen 
reproductie te leveren, wijl haar indertijd is opgedragen geweest 
de vensters van Chartres alle te reinigen en te herstellen. 

Ter zake dit geschenk is , bij koninklijk besluit van 17Juni 
1887 No. 13, aan den heer Ch. Champigneulle fils de zilveren 
medaille, ingesteld bij koninklijk besluit van 5 Mei 1877 No. 
3 2 , toegekend, als blijk van waardeering zijner belangstelling 
in 's rijks wetenschappelijke en kunstverzamelingen. 

(SI. Ct.) 

— Naar wij vernemen, is bij de onderhandsche aanbesteding-
van de stoomtramlijn Duinstraat-Kurhaus van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-maatschappij dit werk gegund aan den heer 
Goedhardt, te Sliedrecht, voor de som van ƒ58,000. Het werk 
moet opgeleverd worden met Mei van het volgend jaar. 

De lijn loopt van de Duinstraat door het zoogenaamde Ko-
lenslag naar de villa van den heer Bronckhorst, waarvoor een 
vijftiental huisjes moeten worden afgebroken, vandaar langs 
het talud en den lagen straatweg aan het strand tot voor het 
Hotel Garni, waar een gebouwtje zal worden opgericht. 

— Het Ministerie van Koloniën [heeft besloten tot het doen 
aanmaken van ontsmettings-ovens voor den dienst in Atjeh 
en op andere plaatsen. Weldra zullen de eerste ovens, van de 
firma De Jongh ct Co. le Oudewater, derwaarts worden afge
zonden. 

— Dondcrdag-namiddig verzamelden zich tal van vrienden 
en vereerders van den heer H . P. Vogel, in leven architect 
en onder-directeur van de Academie van Beeldende Kunsten 
op dc begraafplaats Eiken-Duinen, om getuige te zijn van 
eene eenvoudige, indrukwekkende plechtigheid Toen na het 
afsterven van den heer Vogel het denkbeeld rijpte een ge-
denkteeken op het graf van den beminden man te plaatsen, 
werd eene commissie geconstitueerd en aan hare ijverige be
moeiingen heeft men het te danken, dat aan dit denkbeeld 
gevolg gegeven werd. De architect Mondt, Voorzitter dier 
Commissie, droeg met eene korte, gevoelvolle rede het ge-
denktceken aan de familie over. waartoe verscheidene vrienden 
en vereerders zich naar den doodenakker hadden begeven. 

De kunstschilder J. G . Vogel, broeder van den overledene, 
betuigde namens diens kinderen en ook voor zichzelf diep 
gevoelden dank voor dit bewijs van waardeering en vriendschap 
aan den overledene, en voegde daaraan woorden van dank tot 
allen, die medegewerkt hadden tot het oprichten van dit ge-
denktceken, dat door zijn schoonen eenvoud uitmunt. 

Eene afbeelding van het ontwerp, door den architect Henri 
Evers te Amsterdam als antwoord ingezonden op de uitge
schreven prijsvraag en der bekroning waardig gekeurd, komt 
op bladz. 193 van den voorgaanden jaargang voor. Het ge-
denkteeken is in lichte zandsteen uitgevoerd door den heer 
Kool, terwijl het welgelijkend borstbeeld geboetseerd werd 
door den heer J. Ph. Koelman en in brons gegoten door de 
heeren Enthoven en Zoon. 

AMSTERDAM. Woensdag j l . behandelde de Raad een voor
dracht van B. en W., waarin zij machtiging verzoeken om over 
te gaan tot den bouw van eene Koopmansbeurs op het gedempte 
Damrak overeenkomstig het daarbij overgelegde plan; omtrent 
verschillende adressen en de nota van het raadslid Mr. P. 
Josephus Jitta, naar aanleiding van die voordracht ingekomen, 
werd tevens door B. en W. preadvies uitgebracht. 

De Raad besloot, conform het voorstel van den heer Van 
Eeghen, om de voordracht van B. en W. met alle plans, ook 
die van anderen bij den Raad ingekomen en bekend aan en 
in het bezit van het gemeentebestuur, toe te zenden aan de 
Kamer van Koophandel, teneinde daarover advies uit te bren
gen en de behandeling van de voordracht tot het inkomen 
van dit advies uit te stellen. 

GRONINGEN-. Het Gemeentebestuur heeft bij den Raad eene 
voordracht ingediend tot voorloopige vaststelling van een plan 
voor den aanleg eener nieuwe veemarkt. De oppervlakte hier
van zal ongeveer 1.73 H A . bedragen en ruimte bieden voor 
1500 runderen, 300 kalfkoeien, 100 tot 150 vette kal veren, 
3500 tot 4000 schapen en lammeren en 500 tot 600 varkens, 
terwijl de paardenmarkten daar tevens kunnen gehouden wor
den. De kosten van dit werk zijn geraamd op ƒ180,000. 

ZAANDAM. De Gemeenteraad heeft zonder hoofdelijke stem
ming genoegen genomen met een voorstel van Burg. en Weth. 
om door den gemeente architect, in overleg met een speciaal 
waterbouwkundige, een plan te doen onderzoeken, door de 
Zaansche Kamer van Koophandel ingediend, om een geheel 
nieuwe sluis te maken, die voor groote schepen gelegenheid 
geeft de Zaan op te varen. 

De vermoedelijke kosten van te onteigenen perceelen er bui
ten gelaten, zou die sluis ƒ125,000 kosten tegen ƒ 450,000 van 
het vorige plan. 

Tot dit nieuwe voorstel gaan B. en W. over, daar zij tot-
nutoe de medewerking van de eigenaren der bestaande sluis, 
het College der uitwaterende sluizen, niet hebben kunnen 
verkrijgen. 
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'S-HERTOGENHOSCH. De Gemeenteraad 
heeft met algemeene stemmen besloten 
eene gasfabriek te bouwen en in eigen be
heer te exploiteeren. Het voornemen be
staat de fabriek te bouwen buiten de 
Vuchterpoort met een productievermogen 
van 1,500,000 M 3 , dat tot 2,200,000 M* kan 
worden uitgebreid. Volgens de berekening 
van den ingenieur adviseur worden de kos
ten van oprichting begroot op ƒ428,000 
en zal er, als de gasprijs op 7 cent per 
stère bepaald wordt, voor de gemeente 
een winst van / 15000 per jaar overblij
ven , als onder de uitgaven worden opge
nomen 1°. vier percent rente van het be 
noodigde kapitaal; 2". twee percent van 
idem voor aflossing en 3 0 . eene uitkeering 
aan de gemeente van ƒ 12000 per jaar voor 
het beschikbaar stellen van terrein, het 
buizennet enz. 

KAMPEN . De Gemeenteraad heeft op
nieuw een subsidie van ƒ 1 1 , 0 0 0 toegestaan 
tot voortzetting der herstelling van de Bo
venkerk ; ook de kerkelijke gemeente geeft 
een som van gelijk bedrag, terwijl het 
Rijk ƒ22,000 beschikbaar stelt. 

— Aflevering 6 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

Iets over de spinnen (met fig.). — Het 
klimaat van den Congo-staat (met fig.). — 
Zouden de planten gevoel hebben?... — 
De photographische hoed (met lig.). — De 
microphoon in dienst van de waterleiding 
(met fig). — Een nieuwe momentsluiting. — 
Natuurkundige proeven met eenvoudige 
toestellen (met fig.). — Geschiedenis van 
het samengestelde microskoop (met fig.). — 
Korte mededeelingen. — Sterrenkundige 
opgaven. — Correspondentie. — Antwoor
den. — Vragenbus. 

EEN BOUWKUNDIGE 
theor: en pract: ontwikkeld: voorzien van 
de beste referentiën, oud i' jaar, thans 
Directeur eener Inrichting, zoekt in het 
binnen- of buitenland eene betrekking, welke 
een fatsoenlijk bestaan oplevert. Brieven 
met N°. 7280, Bureau Woning-Gids, Rem
brandsplein 17, Amsterdam. 

B E N O E M I N G E N 
In de zitting, den 21 Juni door den Ge

meenteraad van 's-Hertogenbosch gehou
den, werd de benoeming van een bouw
kundig opzichter bij de Godshuizen aan 
de orde gesteld. Bij de eerste stemming 
bekwamen de heeren A. Sluis 8, Th. J. 
Klompers 7 en E. de Wolf 1 stem en bij 
de tweede vrije stemming verkregen de 
heeren A. Sluis en Th. J. Klompers elk 8 
stemmen. Toen de herstemming denzelf
den uitslag gaf, besliste het lot ten voor-
deele van Th. J. Klompers, thans opzich
ter bij de gemeentewerken. De benoeming 
geschiedde voor den tijd van één jaar op 
een tractement van ƒ 1000. 

Aanbesteding K u s . s u m . 
Vil la „BELLEVUE". 

De aanbesteding geschiedt ingevolge het 
bestek op D l t M K U k g « I o n « J u n i 

BURGEMEESTER m WETHOUDERS 
van BÉ HG SN OP ZOOM zullen op Zaterdag 
den 2 Juli 1887, des middags 12 ure ten 
Iïaadhuize aldaar, ten behoeve der Gemeen
te-Gasfabriek in het openbaar, bij enkele in
schrijving in drie perceelen aanbesteden: 

het leveren en plaatsen van 
1". Een verticale Stoomketel van 

10 vierkante meter verw. opper
vlak en 6 atm. overdruk. 
Een horizontale Stoommachine 
van 4 P.K. 
Een ijzeren Dak met Ventila-
tiekap. 

Het, bestek (zonder teekeningen) is op franco 
aanvraag tegen betaling van vijftig cents 
per exempt ter Secretarie verkrjjgbaar, ter
wijl bestek en teekeningen van heden af op de 
gewone dagen en uren aldaar voor belang
hebbenden ter image liggen. 

Bergen op Zoom 10 Juni IssT. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

A. .1. 1.. de ROOCK. 
De Secretaris. 

L . M . MAGNÉE. 

2" 

3". 

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

Vereeniging tot bevordering van Fabriek
en Handwerks-Nijverheid in Nederland. 

Afdeeling 's-GRAVENHAGE. 

Tentoonstelling 
VAN 

G A S T O E S T E L L E N 
voor verwarming, verlichting en drijfkracht 

te houden in de maand September a.s. 
Opgave van deelneming wordt verzocht 

en circulaires worden op aanvrage toegezon
den door den Directeur der Gasfabriek en de 
Secretarissen 

P. F. W. MOUTON, 
Voorzitter van de Kamer van 

Koophandel, en 
V A N N I E U K E R K E N , 

Architect. 

HERBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Vrijdag 1 Juli 
1887, 's voormiddags 11'., uur. 111 het open
baar ten Gemeentehuiz.e HERBESTEDEN: 

Het onderhouden van en het 
verrichten van eenige vernieuwin
gen aan verschillende gebouwen, 
het bouwen van een WAAGGE-
BOTJWTJE en brjbehoorende in
richtingen op de Varkensmarkt, 
en het uitvoeren van eenige ver
dere werken, in 4 perceelen. 

Aanwijzing Zaterdag 25 Juni as., 'svoor
middags lOnre, ten Gemeentehuize, Bureau 
Gemeentewerken; bestek met gezegeld in-
schrjjvingsbiljet tegen betaling van ƒ 0.50, 
of alleen van de bjjlage met gezegeld ut-
schrjivingsbiljet a ƒ0 .25 , ter Secretarie ver
krjjgbaar. 

l l A N B K S T E I > I N G r 
0p Zaterdag den 9'" Juli a. s. zullen de Ar

chitecten .1. STOK & ZOON, te ROTTER
DAM, namens heeren Regenten der Louisa-
stichting te 'S tl RAVEN HAGE, aldaar 

a a n b o a t o c l e n : 
Het maken van een GESTICHT 

ten behoeve van bovengenoem
de Stiohting. 

Bestek en teekeningen zijn tegen betaling 
van ƒ :S.— verkrjjgbaar aan het gebouw der 
Stichting Beiuidenhout I I , den Haag, als
mede bjj bovengenoemde architecten, die 
van af den 80" Juni, iederen werkdag van 
1 tot i ure aan belanghebbenden de noodige 
inlichtingen ten hunnen kantore zullen ver
strekken. 

V E R K O O P I N G . 
De Notaris W. C. BöHTLINGK te Nijme

gen, zal op Donderdagen 30 Juni en J4 Julf 
1887, telkens 's avonds te 7 uur p r e c i e s , in 
het Hotel ST. CRISPINUS aan de Oude Stads
gracht aldaar, 

Veilen en zonder beraad Verkoopen: 
I. Het Buitengoed „STADZICHT", 

gelegen op het Hoogeveld onder Halert, aan 
den Postweg, tegenover het Buiten van den 
lieer B A H L M A N N , op 20 minuten van 
Nijmegen, bestaande uit Heerenhuis met 
grooten goed aangelegden Tuin, Bosch 
met Wandelwegen, benevens Boerenwo
ning en Bouwland, groot 7.07.50 H.A. 

Gemiddelde zuivere opbrengst der vier laat
ste jaren, behalve het Houtgewas, ƒ 0 2 1 . 

Aanvaarding: het Houtgewas dadelijk, de 
Gebouwen, Tuinen en een gedeelte van het 
Bouwland onderscheidenlijk 1 Mei 1888 en 
22 Februari te voren, en de overige Bouw
landen in genot van pacht Kerstmis a. s. 

II. Een perceel Wei-en Hooiland, ge
legen in den Ooipolder, aan den Bandijk, 
groot 5.115.80 H.A. , waaronder ongeveer 50 
Aren Water. 

Te aanvaarden na afloop van het Weisei
zoen over het loopende jaar. 

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar ten 
Kantore van den Notaris BöHTLINGK te 
Sijmeg eic 

Ministerie van Justitie. 

Openbare aanbestedin 
Op Dinsdag den 12'° Juli 1887, des namkl 

dags ten 2 ure, zal in een der lokalen van 
het Departement van Justitie te 's Graven
hage op het Plein, in het openbaar bij enkele 
inschrijving worden aanbesteed: 

Het bouwen van een Reohtsge-
bouw en achtergelegen Huis 
van Bewaring te Zutphen. 

Raming /105.500. 
Het bestek met teekeningen en détails ligt 

ter inzage in de Raadkamer van het Ueehts-
gebouw te Zutphen van des morgens 9 ure 
tot des namiddags 4 ure, terwijl inlichtingen 
zjjn te bekomen bjj den Ingenieur Architect 
voor de gevangenissen en reclitsgebouwen te 
's-tlrarenliage. 

Aanwijzing zal worden gegeven in het lo
kaal waar de teekeningen ter inzage liggen 
op Donderdag den 7 Juli LS87, des namid
dags ten 2 uur. 

Bestekken met teekeningen zijn op Banco 
aanvrage tegen overmaking der kosten ad 
ƒ2.05 verkrijgbaar bij de ÖEBROBDER8 V A N 
C L E E F , Boekhandelaars, Hofspui 2Sa te 
's-Gravenhage. 

's Gravenhage, den 22 Juni 1887. 
De Minister van Justitie 

Voor den Minister 
De Secretaris-Generaal. 

P. J . V A N BEI.IMA. 
I De Ontvanger der REGISTRATIE en 1)0-

M E I X E X te BREDA, zal in het Koffiehuis 
bij H . JONKERS Groote Markt te Breda, 
ten overstaan van den Notaris KUVPERS 
bij inzet op Maandag 27 Juni 1887, en finaal 
op Maandag 11 Juli 1887 telkens des voormid
dags te 10 uren in het openbaar 

Eenige PERCEELEN geslechten 
Vestinggrond onder BREDA, 
begrensd door de MIDDEN-
L A A N , de NIEUWE DIEST-
STRAAT, den WESTBINNEN
SINGEL en do GASTHUIS
STRAAT, zijnde bouwblok 5, 
verdeeld in 17 KAVELS. 

Voorwaarden, perceelsbeschrijvingmet kaart 
zjjn voor 25 cent te verkrijgen ten kantore 
van voornoemden Ontvanger, bjj wien ook 
nadere inlichtingen te bekomen zj|ii. 

Aanwjjzing geeft de Hoofdopzichter V A X 
DE E R V E té Breda. 
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POLYCHROOM-CEMENT uitsluitend verkrijgbaar bij 
Theod. Ferd, Bierhorst , eerste Nederl. M o z a ï e k f a b r i k a n t , Haarlem. 
BECKER & 

KONINKLIJKE FABRIEK V A * 
W A T E R P A 

H0II11IT-
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 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

DIJKERMAN & BUYZERD 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
BBS DJ. 

Geëmailleero-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

PIIOTOLITIIOGRAPRIE. PHOTOZIIOGRAPHII 
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 Pli*l*lltb*craphle, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie v a n 
Plans, T e e k e n i n g e n enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ph*t«z lnc« -
grapliit- voor de reproductie van P l a t e n e n 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Ntérvetrpt- i i ir lr l i t ing voor H H . Druk
kers, alles tot de uiinBte prjjzen. 

Prospectussen niet proeven van bewerking, 
worden op/ rWM aan vragegratis toegezonden. 

G k J . T H I E M E . 

I E U C H A T E L A S P H A L T E C O M P A N Y U ' . L O N D O N , 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K IRAOE M A R K . NATUURL. ASPHALT 
VAN 

VAL D E TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z ( j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

R r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , R e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e o z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zich 
« ^ r v v A ^ T , , h e t S a n , t 0 0 r d e r fo»™*. Beltweg 3 , Amsterdam, of bü den Heet H- G . KNOOPS C.OZN., Beekstraat P. 62, te Arnhem. ' 8 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

D E L I N T & C°. 
Ooslxrrilijk SMH. Botterdam. 

VLOER-en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEÏE.ÏÏ- E\ IJZERSTEEMEGEIS. 

Groote voorraden. 

Door P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is aan de Inteekenarcn verzonden-

DE BOUWMEESTER. 
ONTWERPEN, SCHETSEN en DETAILS 

VAN 

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

IIUERKGKHRACHT DOOR 
het Genootschap . A R C H I T E C T U K A E T AMICITIA" , gevestigd te Amsterdam, 

en F. W. V A N G E N D l J.Gz., Architect te Arnhem. 
D E R D E jaargang, E E R S T E en T W E E D E aflevering. 

Deze uitgave heelt ten doel om achtereenvolgens eene verzameling van het merkwaar
digste, dat in ons Vaderland op het gebied der Bouwkunde en Versieringskunst bestaat 
ot uitgevoerd wordt, tot stand te brengen. 

Jaarlijks verschijnen 6 afleveringen, elk van (i platen in Photo-lithographie, met be
schrijving, titelblad en register. 8 * ' c 

. i S r l l c T ü É T l T ^ ™ ^ ^ 8 - - ' V °° r d e L e d e " ™ ^ t Genootschap 
n o g tot denze i fden p * •*«•< -

Mede is thans verkrijgbaar eene 
LINNEN PORTEFEUILLE voor den eersten en tweeden jaargang. Prijs ƒ 2 . 2 6 . 

D3EM » » derden » vierden » > »2.26. 

Speciale Inrichting 
tot het maken van 

L I C H T D R U K K E N . 
C o p i e ë n v a n t e e k e n i n g e n , g e t e e k e n d o p 

C a l q u e e r p a p i e r o l l i n n e n , i n l i c h t d r u k . 
werkende mei 5 toestellen, verschillende grootte. 

1% 35» „ G O E D K O O P E R dan P H O T O L I T H O G R A P H I E . 
2', B E W E R K I N G Z E E R S N E L . 
3', F O U T E N of A B U I Z E N O N M O G E L I J K . 
i', A A N T A L naar W I L L E K E U R . 

Inlichtingen en Conditie, bn den Boekhan
delaar JOH. « . STEMLER CZN. Amsterdam. 

Voorhanden: Lichtdrukpapier, idem 
toestellon (in verschillende afmeting) en 
zinken spoelbakken. Kuime sorteering 
Teeken-, Doortrekpapier en Doortrek-
linnen. 

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

S l U M l E l ï L f l E.\ 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEBE-DIPL01IA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

A. J . BACON & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen ens. 

B E K R O O N D met G o u d e n , Z i l v e r e n en B r o n z e n 
M e d a i l l e s . 

O v e r t o o m I X » . Ü 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. 

Gedrukt tij 0. W. ran der Wiel & f>., te Arnhem. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 27. Z A T E R D A G 2 JULI 1SS7. 

Ï R C H I T E C T V R A E T 

Redacleur-Uitgever W. VAN GEN UT [C.z. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiénj 

Bureau van De Ofwerker, Driekoningen straat -S. Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architeetura ei Amidtia JAN SPRINGKR, 

C. B. POSTHUMUS MKVJKS en A. W. W'KISSMAN. 
Stukken, de/e Redactie liet redende, te adresseeren aan den Heer 

C. B. POSTHUMUS M S Y J E S , Kerkstraat 170 te Amsterdam 
enal, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den lieer 

I\ F, IlkEMMKK H Z N . , Prinsengracht 6S0. te Amsterdam. 

A.W.W. 
ABONNEMENT /*2.25 per 3 maanden "f wel u$gulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
ƒ 7.50 en Ncclerlandsch-Indic / 9.— , beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIES ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bcw ijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJK! NUMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van Dl Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent JOH. G. STEMLER CZN., Boek-
banilclnar te .Amsterdam. 

(A.etA.) ALGEMEEN] ' : R E G E L E N BII 
D E SAMENSTELLING V A N TUINEN 

door F. J. BREMMER H / . N . 

(Vervolg en slot van pag. 204 ) 
Gewoonlijk brengen de meeste menschen een gedeelte 

van hun leven buiten door; de een bewoont het goed, 
hem als erfdeel nagelaten , anderen kiezen zich eene 
landelijke verblijfplaats uit. Die keus is gewoonlijk eene 
zeer ingewikkelde zaak. u aarbij de menscli zich meestal 
meer door het gevoel clan door het verstand laat lei
den. De tuinarchitect moet echter de omstandigheden, 
die op deze keus van invloed zijn, nagaan en onderzoe
ken, om daarna tot een wijs besluit te komen. De voor
naamste beschouwing, dié alle anderen voorgaat is deze, 
dat hij het verblijf beziet uit het oogpunt hoe het zal 
worden na de versiering en den aanleg, d. w. z. hij moet 
zich in zijne gedachten een dertigtal jaren later ver
plaatsen, zoodat de beplantingen, die hij zich voorstelt 
aan te brengen . den vollen wasdom bereikt hebben. 
Hij moet daarbij niet alleen in het oog houden het 
effect van zijn eigen werk , maar ook dat van de natuur. 

Zelden is de keus geheel vrij; financicelc omstan
digheden , verschillende belangen, oude herinneringen 
enz. doen gewoonlijk hun invloed gelden , terwijl men 
ook rekening heeft te houden met den smaak, de ge
woonten en de maatschappelijke positie van den bezitter. 
Zoo zullen b.v. menschen, die veel gereisd hebben, eene 
pittoreske ligging verlangen; zij, die uit een bergland 
geboortig zijn, zich niet kunnen schikken in een vlak, 
weinig heuvelachtig terrein; landbouwers elke wilde, 
onrustige natutiraanleg weigeren, terwijl geldmannen of 
groote kooplieden, die het grootste gedeelte van hun 
leven in groote steden hebben doorgebracht, zich niet 
kunnen voegen in de stille eenzaamheid van het bui-
tenieven. 

Men moet dus wel degelijk de gewoonten en voor
keur van den bezitter raadplegen, anders zullen de 
vindingrijkste versieringen onmachtig zijn om hem het 
verblijf aangenaam te maken. 

Het programma, dat men volgen moet, bestaat hierin 
om alle mogelijke afleiding aan de bezitters te bezorgen. 
Van den edelman en bankier tot den kleinen koopman 
toe, ieder wil gaarne zijn eigen nestje hebben. De 
eerste een kasteel te midden van uitgestrekte gronden , 

de tweede een landhuis in een sierlijk park, de derde 
een chalet met bescheiden tuintje en kleinen boomgaard. 
Dat streven naar het buitenleven en eigen grondbezit 
is zeer te loven en een gevolg van de gemakkelijke, 
snelle en goedkoope vervoermiddelen van den tegen-
woordigen tijd. Vooral te Londen en Parijs en ook 
te Amsterdam treft men iederen zomerdag reizigers 
aan, die niet schromen 10, 15 of 20 mijlen af te leg
gen om in de stad hunne zaken te verrichten en op het 
etensuur terug te keeren. 

Heeft men zich van het karakter des bezitters ge
noegzaam op de hoogte gesteld , dan komen de volgen
de voorwaarden en omstandigheden nog in aanmerking. 

I". het omringende landschap; 2'. de toegankelijk
heid ; 3'. het klimaat ; 4'. de vorm en de natuur 
van den bodem ; 5". de verschillende gezichtpunten ; 
6*. de waterpartijen ; 7 . de verschillende constructies ; 
8'. de pittoreske versieringen ; 9 . de laatste en niet 
de minste: de geldquaestie. 

In de eerste plaats dus het omringende landschap. 
Reeds vroeger is gezegd dat er eenheid van karak

ter moet bestaan tusschen den nieuwen aanleg en het 
omringende landschap. Men moet echter ook de mo
gelijkheid in het oog houden, dat die eenheid verbroken 
kan worden. Zoo kan een spoorweg in de onmiddel
lijke nabijheid in exploitatie gebracht worden of eene 
onteigening ten algemeenen nutte als het zwaard van 
Damocles het terrein boven het hoofd hangen; het op
richten van een fabriek, de verandering in den loop 
van het water, het aanleggen van steengroeven in 
schoone rotsmassa's zijn omstandigheden , die een nauw
keurige studie van het district noodzakelijk maken. De 
nabijheid van een groote stad is vooral een gevaarlijke 
hinderpaal. De toeneming der bevolking, het oprich
ten van lange rijen arbeiderswoningen in de omstreken, 
waarbij schadelijke gassen en dampen ontstaan , als het 
terrein onder den heerschenden wind ligt — voor dit alles 
moet men zich bij de keus van een terrein in bevolkte 
streken wapenen. Is het mogelijk zijn verblijf te 
kiezen te midden van uitgestrekte terreinen, die aan 
groote grondbezitters toebehooren, of tot mededingers te 
hebben oude rijke familien, aan grond en tradities ge
hecht, dan heeft men alle zekerheid voor de toekomst 
en kunnen de werkzaamheden zonder gevaar aangevap* 
gen worden. 
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Is het terrein gelegen aan een rivier, zee of groot 
meer of eene berghelling, dan is het van het grootste 
gewicht, dat er niet de minste scheiding door wegen of 
dergelijken bestaat of ontstaan kan. Dit is zelfs zoo 
belangrijk, dat de waarde der landgoederen aan de 
meren van Como en Lugano in Italië geheel van die 
voorwaarde afhangt. De groote helling, waardoor de 
eene bezitter over den ander heenziet, doet het ge
wicht van deze voorwaarde uitkomen. Door onderlinge 
schikking kan aan dien regel veel tegemoetgekomen 
worden, zooals b.v. te Newport geschiedt, eene zee
plaats aan de kust der Vereenigde Staten. Daar heb
ben de bezitters van villa's, gelegen aan de golf, van
waar men een prachtig panorama heeft, zich verbonden 
geen boomen te planten , die het gezicht zouden kunnen 
belemmeren, Zij hebben zelfs een weg tusschen hunne 
eigendommen en den oever vrijgelaten, waardoor het 
publiek zich vrij langs hunne terreinen kan bewegen, 
zonder dat het eenige schade aan het uitzicht doet. 
Diezelfde vrijheid van uitzicht moet gezocht worden 
bij den aanleg van publieke parken , boulevards en alle 
plaatsen, waar het aanliggend zoowel als het verafgelegen 
terrein een voorname rol speelt in het landschap en 
bijgevolg van invloed is op de waarde der bezitting. 

In de tweede plaats hebben we genoemd de hoogte 
van het terrein en de gemakkelijkheid om het te be
reiken. Onder hoogte moet men hier verstaan, niet 
de absolute hoogte boven het oppervlak der zee, maar 
de verheffing van de bewoonde plaats boven het ge
middeld niveau van het omringende land. Men heeft 
b.v. bezitters, die de voorliefde voor bergen zoo ver 
drijven, dat zij hunne tenten opslaan op zeer ontoe
gankelijke punten, verscheidene honderden meters bo
ven de naburige vlakten en van alle zijden aan den wind 
blootgesteld. In Midden-Europa zijn de aangenaamste 
buitenverblijven gelegen op eene hoogte van 200 a 
300 meter boven het oppervlak der zee. Die ligging 
oefent een beslissenden invloed op de gezondheid uit. 
Zoo zal in bergachtige streken een huis, gelegen in 
een vallei, blootgesteld zijn aan damp en mist en aan 
overstrooming in den winter, waarvan koortsen het ge
volg kunnen zijn. Vele oude bezittingen zijn gebouwd 
aan het water of zelfs in het water, hetgeen men aan 
de overblijfselen van kasteelen ten tijde van het leen
stelsel nog kan zien. Ze maken gewoonlijk een schoon 
effect, maar eene navolging ervan verdient met het 
oog op de gezondheid geen aanbeveling. 

Wat de gemakkelijkheid der toegangen betreft, zoo 
komen daarbij in aanmerking de toegang van buiten 
en de toegang tot de woning. Het is nauwlijks noodig 
erop te wijzen, dat het zeer noodzakelijk is een terrein 
te kiezen, waar de communicatie snel, gemakkelijk en 
druk bezocht is. PLene streek, ver verwijderd van de 
bewoonde wereld, zal weinig bezoekers trekken. In
dien de bezitting groot en schoon is en zich dicht bij 
een station bevindt, dan zal ze zulk eene groote waarde 
verkrijgen, dat men gerust kostbare versieringen kan 
aanbrengen zonder te vreezen, dat bij verkoop de prijs 
merkbaar zal dalen. 

Andere, dikwijls gewichtige quaesties zijn: of de 
kerk en het postkantoor dichtbij zijn gelegen, of men 
niet te dicht bij de kom van het dorp ligt, waarvan 
de bewoners dikwijls een soort van inquisitie over 
iemands doen en laten vormen, en meer omstandigheden, 
die men niet altijd naar zijn wil kan regelen, zoodat 
men gewoonlijk den toestand nemen moet zooals hij is. 

De hoofdtoegang tot de woning zelve is het voorwerp 
van veel zorg Hij behoort vooreerst zeer gemakkelijk 
te zijn. Niets is onaangenamer dan een lange, slecht 
onderhouden weg met groote helling, die den be
zoeker op weinig gastvrije wijze tot zijne bestemming 

brengt. Reeds bij den ingang trachte men een behoor
lijk denkbeeld te geven van het landgoed; daarom 
vooral ruime toegangen, gemakkelijk voor paarden en 
voetgangers en onberispelijk onderhouden. De eerste 
indruk is dikwijls een beslissende en daarom moet 
men de bezoekers reeds vóór hun aankomst weten te 
winnen. 

In Frankrijk liggen de meeste groote landgoederen 
aan den weg geheel open, zonder eenige afsluiting; 
hekwerken worden meer gebruikt in Engeland, België, 
Duitschland en Nederland. Daar wordt de oprijlaan 
met zorg onderhouden en bewoont gewoonlijk de poort
wachter of tuinman een smaakvol huisje aan den ingang. 
In Frankrijk staat het gebouw meestal op een bèzaiid 
plateau, met de toegangsweg geplaatst aan de voorzijde. 
De hoofdgevel, aan de zuid- of zuidwestzijde, ligt ge
heel in groen en bloemen, de zoogenaamde privaat-
tuin van den bezitter, alleen in verbinding met de 
vertrekken. 

De maximumhelling van een toegangsweg mag niet 
meer zijn dan 8 c. M. per M.j eene grootere helling 
geeft ligt aanleiding tot gevaar. Bestaan er, behalve 
de hoofdweg, nog meer toegangswegen tot het huis, 
b.v. voor het keukendepartement, dan behandele men 
die zóó, dat ze niet in het oog vallen. Hinderlijk bij 
den aanleg zijn vooral de publieke wegen over een 
groot landgoed; als het eenigszins mogelijk is, moet 
men ze, zij het ook met groote geldelijke offers , trach
ten op te heffen. Mogen sommigen al zeggen, dat 
ze het landschap bij druk verkeer vervroolijken, daar 
staat tegenover , dat de vrijheid der bewoners van het 
landgoed er grootendeels door verloren gaat, en deze 
vrijheid is toch de meest aangename zijde van het bui
tenleven. 

In de derde plaats hebben we het klimaat genoemd. 
De heerschende wind en de vochtigheid der lucht toch 
zijn van invloed op den groei van boomen 'en planten. 
Daarom trachte men de woning zooveel mogelijk te 
beschutten op het zuidwesten , westen en noordwesten , 
eensdeels voor feilen regen en wind in het voor- en 
najaar, anderdeels voor de hevige zonnewarmte in den 
zomer. 

Is de bezitting dicht bij een groote stad gelegen, 
dan is het niet raadzaam dat ze zich bevindt onder den 
heerschenden wind, daar rook en andere dampen het 
verblijf ondraaglijk zullen maken , wanneer de woning 
ten minste niet zeer hoog ligt. De beste plaats is in 
het zuiden der stad; eigenaardig is het echter, dat in 
alle groote steden de villa's en tuinen op het westen liggen. 

Indien men te kiezen had, zou het 't beste zijn de 
generale helling van het terrein te maken naar het 
zuidoosten en de hoofdgevel evenwijdig aan die rich
ting, met den toegang aan de noordzijde. Het gebouw 
komt dan in den gunstigsten toestand met betrekking 
tot gezondheid, warmte, beschutting en licht, terwijl 
het gezicht van de zonzijde nooit onderbroken kan worden. 

Na het klimaat komen in aanmerking de vorm en 
natuur van den bodem. De vorm van het terrein kan 
vlak, gebogen, hol of bol zijn. Is het terrein vlak , 
dan ware het dwaasheid een terrassenaanleg te ont
werpen, wat slechts een bewijs zou zijn van slechten 
smaak. In zulk een geval verdient het aanbeveling 
de woning in het midden van den aanleg te plaatsen en 
te voorzien van een flink soubasement, waarbij aan twee 
zijden een breede stoep voor plaatsing van planten en 
bloemen. Heeft het vlakke terrein hier en daar eenige 
verhevenheden, in harmonie met het karakter van het 
geheele landschap, dan kan ook het aanbrengen van 
waterpartijen een schoon effect teweegbrengen. 

Wordt de woning op een heuvel geplaatst, dan moe
ten de afmetingen der gevels ermede in harmonie 
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zijn; lange gevels maken de omringende ruimte te 
nauw, en het gebouw schijnt dan als het ware opeen 
te zwak pedestal te staan. Het grondplan der woning 
moet zich dus schikken naar den vorm van het ter
rein. Heeft men eene doorgaande helling van het 
noorden naar het zuiden, dan moet deze voor de plaats 
der woning onderbroken worden. Daartoe brengt men 
een plateau aan, zoodanig, dat het op een gemakkelijke 
en smaakvolle wijze versierd kan worden. 

Is de grondvorm bol, zoodat het geheele park als 
het ware een heuvel vormt, dan is de plaats der wo
ning gemakkelijk aangewezen. Daarbij zijn boomgroe
pen echter onmisbaar, want niets is onbevalliger dan 
een huis op een naakten heuvel. Dit soort van par
ken verveelt echter zeer spoedig, daar men met een 
enkelen oogopslag alles kan overzien en zij geen gele
genheid tot nieuwe gezichtspunten geven. 

De holle vorm is zeker wel de meest ongunstigste; 
de vochtigheid hoopt zich in het laagste gedeelte op 
en maakt de woning ongezond; de gezichtspunten van 
beneden naar boven, missen alle bevalligheid , en men 
verstikt als het ware in een gat zonder lucht. 

Wat de natuur van den bodem betreft, is de klei
grond , vermengd met teelaarde en kalkhoudende stof
fen , de gewenschte samenstelling voor den grond. De 
klei toch is door hare poreusheid en vetheid het beste 
groeimiddel voor planten. Beantwoordt de ondergrond 
niet aan die goede eigenschappen, dan is het gedaan 
met elke schoone en duurzame beplanting. Daartoe 
behoort b. v. zware grint of een steenachtige bodem 
en veen (Haagsche Bosch). 

Wat ik hier op het oog heb, is natuurlijk alleen 
boombeplanting; voor den landbouwer geldt weer een 
geheel andere samenstelling. Het behandelen der eigen
schappen van elke aardsoort is hier echter minder op zijn 
plaats en behoort ook meer tot het hoofdstuk beplanting. 
Van meer belang is de beschouwing over de schuil
plaatsen , boomen en gezichtspunten. De natuurlijke 
schuilplaatsen zijn de levensvoorwaarden voor eene 
landelijke bezitting. Men kan twee soorten onderschei
den: de vorm of beweging van het terrein en de boo
men. Reeds vroeger is gezegd, dat de beste plaatsing 
van eene woning is van het zuiden naar het zuid
oosten. Heeft men daarbij nu het voordeel c'at een na
tuurlijke heuvel of berg haar beschermt tegen de weste
winden of in het algemeen tegen den heerschenden wind, 
dan kan men gerust aannemen, dat de plaatsing uit
stekend is. Zelfs al zijn de heuvels niet onmiddellijk 
bij de woning, maar op een kleinen afstand gelegen , 
dan moet men deze beschutting toch in waarde houden. 

Ontbreekt zulk een natuurlijk middel, dan blijven 
slechts de boomen over. Boomen maken de grootste 
bekoorlijkheid der natuur uit; ze trekken ons aan door 
hunne meestal schoone vormen en kleurschakeering. 
Als schuilplaats tegen den heerschenden wind is hunne 
tegenwoordigheid zeer noodzakelijk; zij vormen een 
scherm tegen den storm, breken den wind en beschut
ten en steunen de woning. Ook hun schaduw is van 
groote waarde. Hoevele tuinen heeft men niet, waar 
jaren noodig zijn om jonge boomen genoegzaam te 
doen ontwikkelen, en waar een geheel geslacht voorbij
gaat alvorens men van hun schaduw kan genieten. 
Daarom moet men vooral oude boomen in waarde 
houden; het is altijd gemakkelijk ze om te hakken. 
Zij geven aan een tuin den stempel der waardigheid en 
oudheid, die eerbied afdwingt, en verschaffen den tuin
architect het middel om een overgang tot stand te bren
gen tusschen het nieuwe en het oude. 

Kan men de woning plaatsen te midden van oude 
boomen, dan is het zelfs van het hoogste belang, alle 
vroeger genoemde regelen ervoor te doen wijken, want 

bescherming tegen den wind gaat boven alles, zelfs 
boven de schoone gezichtspunten. Wel moeten deze 
het buitenleven aangenaam maken , maar wat heeft men 
eraan, wanneer ze niet nauw verbonden zijn met het 
comfort en de eischen van het dagelijksch leven. 
Schaduw en beschutting geven de waarde aan cen 
schoon uitzicht. Repton was zoo doordrongen van die 
noodzakelijkheid, dat hij den raad gaf om bij de keus 
van een terrein liever een zeer ongunstigen dag te 
kiezen , om daardoor zich niet te laten verleiden door 
het bedrieglijk effect van een verwijderd landschap, 
dat door een zomerzon beschenen wordt. 

Bestaan er echter geen bezwaren, dan kan men aan 
de schoone gezichtspunten het belangrijk aandeel geven, 
waarop ze terecht aanspraak hebben. De voornaamste 
moeten van uit het huis zichtbaar zijn. Vooral bij 
waterpartijen is dit noodzakelijk, mits men dan de 
regels in acht neemt, vroeger reeds gemeld. Hare 
oneindige variatiën geven een voortdurende bekoorlijk
heid. Hier komen ze voor als een spiegelend meer 
met schilderachtige oevers, daar stroomt het langzaam 
en waardig voort naar het bed der rivier, of bruist 
met zilverachtig geluid over de rotsen. Ze zijn nooit 
misplaatst en bieden een steeds vernieuwd genot aan. 
Zij passen dan ook bij elke ligging, geven het meest 
aantrekkelijk gedeelte van dc bezitting en zetten gloed 
en leven bij aan het meest matte gedeelte van een 
landschap. Men gevoelt als bij instinct, dat ze voor 
de planten zijn wat het bloed is voor het mcnschelijk 
wezen, de eerste voorwaarde, het onmisbaar element 
voor het leven. 

Het is dus overbodig te zeggen, dat een terrein met 
zulk een kleinood, en dat tevens voldoet aan de vroeger 
genoemde eischen, boven elk ander te verkiezen is. 

Toch mag men de eischen der gezondheid niet over 
het hoofd zien, daar sommige streken, waar over
vloedig water is, door den moerassigen bodem onbe
woonbaar zijn. De wetenschap weet echter daaraan 
tegemoet te komen, hetzij door draineeren, of beplan
ting , en een vroeger ongezonde streek in een gezond 
lustoord te herscheppen. Is de woning reeds in de 
nabijheid van het water of aan den oever zelf geplaatst, 
dan kan de architect de gezichtspunten wijzigen, door 
er versieringen aan toe te voegen; het is echter beter, als 
geen historisch of oudheidkundig belang het belet, het 
huis te verplaatsen naar een hooger gelegen terrein. 
Is men geheel meester van de plaatsing, dan is de 
eerste zorg een goede watertoevoer te bezorgen aan 
het huis en verdere gebouwen , boomgaard en bloemen
tuinen , zonder hulp van kunstwerken of machines. 
Het best is dus een terrein in de nabijheid van hooger 
gelegen bronnen, zoodat een geleidelijke toevoer van 
water kan plaatshebben. Wat de esthetische zijde 
betreft, kan ik verwijzen naar hetgeen vroeger is gezegd 
omtrent regelen voor reflectie en het lichteffect. Daaruit 
volgt, dat men het gezichtspunt altijd moet nemen naar 
het oosten of naar het noorden van eene beplanting, ge
legen tusschen de ondergaande zon en een waterpartij, 
voor den beschouwer geplaatst. Is er veel water op 
een terrein, dan zal men gemakkelijk het karakter 
behouden door eene matige verdeeling aan te brengen, 
daarbij steeds met zachte en schoone lijnen werkende. 
Is er sprake van kunstmatigen aanleg, dan moet men 
zeer voorzichtig te werk gaan , want waarschijnlijkheid 
is hier het kapitale punt, die de groote wet vormt van 
eenheid en harmonie in alle deelen. Maak de afme
tingen in zulk een geval edel en grootsch en de toe
stand zoo normaal, dat nooit het verstand aarzelt ze 
goed te keuren als het oog ze schoon vindt. Een 
Engelsch tuinarchitect zegt, dat hoewel het water slechts 
op de laagst gelegen plaatsen bassins vormt, het toch 
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verkeerd zou zijn geen waterpartij op hooger gelegen 
plaatsen aan te brengen en wel op dezen grond, dat 
men dikwijls bergstroomen vindt, gevoed door meren 
op den top der bergen gelegen, en dus de natuur de 
juistheid van zijne stelling rechtvaardigde. Die rede
neering is echter valsch. Want hoewel het meer Wane 
op den berg Cenis en het meer Oo in de Pyreneeën 
op groote hoogte liggen en een bekoorlijk gezicht ople
veren , zoo moet men niet vergeten, dat deze afmetingen 
bezitten en onder omstandigheden bestaan, die het een 
mensch niet gegeven is na te bootsen. De voorbeel
den , die wc aan de natuur ontleenen, moeten geen 
uitzonderingen zijn maar volgens de gewone wetten 
ontstaan. Door aldus niet den verstandigen midden
weg tc bewandelen vervalt men tot buitensporigheid 
en slechten smaak. Slechts onder zekere omstandig
heden kan men bassins op hooger gelegen terrein aan
brengen , en dan alleen om als reservoirs te dienen en 
de oevers geheel maskecrendc zoodat het geen deel 
uitmaakt van de versiering. Eene zeer geschikte ge 
legenheid tot het aanbrengen van waterpartijen biedt 
zich aan als er in een park moerassige plekken be
staan. Heeft men zich dan door boringen overtuigd 
dat er wellen of bronnen zijn, die genoeg water bezit
ten om den vijver tc voeden, dan moet niet geaarzeld 
maar onmiddellijk tot de ontgraving overgaan worden 
De uitkomende grond kan dan dienen tot ophooging 
van het laaggelegen terrein en men zal het dubbele 
voordeel verkrijgen van een schoone waterpartij geschikt 
voor visch enz. en de streek gezonder te hebben ge
maakt. Er moet echter voor gezorgd worden het 
water niet te dicht langs de woning te leiden, daar 
de uitdampingen en vochtigheid de waarde zeer zouden 
verminderen. 

Hiermede is de quaestie van het water bij de keus 
van een buitenverblijf voldoende besproken en kunnen 
we overgaan tot een ander onderdeel: de verschillende 
bouwwerken. Deze zijn tweeerlei: óf men moet een 
bestaand gebouw verfraaien, óf de beste plaats voor 
een nieuw zoeken. 

Oude bouwwerken bestaan gewoonlijk in een oud 
huis van historische of hooge architectonische waarde, 
een heerenhuis of een boerenwoning. Onder die drie 
vormen kunnen oude gebouwen meer of minder 
gewicht in de schaal leggen en dikwijls schoonheid 
van omgeving en gemak voor den bewoner over het 
hoofd doen zien. Restauratic is echter in het algemeen 
slechts goed te keuren als de omgeving zelf fraai is 
en gelegenheid geeft tot versiering; roep dan vrij in 
zulk een geval de kunst te hulp, en herstel met de 
bekwaamheid en getrouwheid van een Viollet-le-Duc 
in Frankrijk of Scott in Engeland, dergelijk bouwwerk. 
Het omringende terrein moet dan tevens een overgang
stijl bezitten tusschen het oude en nieuwe gedeelte; 
ge zult dan een verblijf verkrijgen, waarin ge alles ver-
eenigd hebt: de herinneringen van het verlcdene en 
den smaak van het tegenwoordige. Verkeert men in het 
geval, dat een geheel nieuw gebouw verlangd wordt 
en de keus van plaatsing vrij is, dan rust de verant
woordelijkheid voor het welslagen van het geheel op den 
architect. Hier treden vooral de beschouwingen over 
perspectief op den voorgrond, verder het karakter van 
het omliggend landschap, de middelen van gemeen
schap enz. Men kan daarbij de vraag stellen welke 
afmetingen, welke stijl, welk silhouet bij eene be
paalde streek behooren. Het antwoord hierop kan zijn: 
bij een heuvelachtig terrein, gelegen in de noordelijke 
streken, zal een scherp grillig silhouet en de kleur 
der baksteen bijzonder passen; in het zuiden daaren
tegen een massief silhouet, vlakke daken, eenvoudige 
klassieke lijnen ; een enkele toon hetzij wit of bleekgeel, 

zal bijzonder goed uitkomen tegen de kleur der lucht; 
in bergstreken zullen houtconstructies en chaletvormen 
bijzonder op hun plaats zijn; in de nabijheid van een 
groote stad zal eene modern huis, weelderig ver
sierd, meer overeenkomen met den rijkdom der omrin
gende bevolking. Hoe ook, smaak en bekwaamheid 
van den artist zullen hier de juiste keus moeten doen, 
en hoewel men nimmer aan het oordcel van het groote 
publiek kan voldoen , zoo zorge men toch dat dc meer
derheid er gunstig over denkt. 

Tot de pittoreske versieringen van een park behoo
ren molens, ruïnes, rotsen , watervallen , oude boomen 
enz. Die versieringen kunnen reeds bestaan of geheel 
nieuw worden aangebracht. In het eerste geval wordt 
de keus van een landelijke verblijfplaats voornamelijk 
beheerscht door het aantal en de variëteit dezer orne
menten, indien ten minste andere voorwaarden reeds 
zijn vervuld. Het is dikwijls onmogelijk alle pittores
ke gezichtspunten tegelijk te overzien, en dit is ook 
gelukkig, daar anders niets verrassends meer over
blijft ; daaruit volgt echter, dat men het middelpunt van 
het park moet kiezen daar, waar de belangrijkste ge
zichten zich voordoen. Brengt men kunstmatige ver
sieringen aan, zoo moeten ze beredeneerd zijn, aan
gezien het altijd gevaarlijk blijft, nieuwe elementen aan 
een natuurtooneel toe te voegen, indien men niet ge
heel zeker is van het goede effect, dat zij zullen teweeg
brengen. Zoo is b. v. het gezicht van eene splinternieuwe 
ruïne in een park iets bijzonder stuitends, hoe groot 
het talent van den nabootser ook zijn moge. Een 
voorbeeld van dien aard vindt men in het park van de 
villa Pallavicini te Genua, waar een muur wordt voor
gesteld , gehavend door de projectielen van een batterij, 
op de tegenovergelegen rots opgesteld, en vanwaar men 
de ledige graven ziet der dapperen, die verondersteld 
worden bij de verdediging gesneuveld te zijn. Als 
tweede voorbeeld zou men in ons land kunnen wijzen 
op de rotspartij in de Diergaarde te Rotterdam, die 
mij altijd als een onding voorkwam, vooral op zulk een 
vlak terrein, dat hoegenaamd niet geaccidenteerd is. 
Nog sterker voorbeeld vindt men te Beauce bij Anneau, 
in Frankrijk. Daar heeft een bezitter, wiens park ge
heel vlak is, tusschen korenvelden verschillende ver
sierselen aangebracht, als een geheel rood geschilderd 
dorp, een molen , een toren en eene ruïne, welke orne
menten , zelf verwonderd zich te midden van het koren 
te bevinden , slechts ten doel hebben uit de vensters 
van het kasteel gezien te kunnen worden. Van hier 
tot de geschilderde decoraties in parken is slechts ééne 
schrede en toch wordt van dit misbruik veelvuldig ge
bruikgemaakt. 

De les, die we uit het bovengenoemde kunnen trek
ken , is deze: pittoreske versierselen moeten bijzaak 
blijven, nooit hoofdzaak worden en steeds onderge
schikt zijn aan de vroeger genoemde meer belangrijke 
voorwaarden van versiering. In de laatste plaats is bij 
de keus van een terrein genoemd de financiëele quaes
tie. Deze is zeker een der gewichtigste, vooral voor 
den bezitter zelve, die zijn landelijk verblijf natuurlijk 
in verhouding moet brengen tot den toestand van zijn 
beurs. Niet alzoo echter voor den architect, die hem 
met raad en daad moet bijstaan. Deze moet voor 
alles blijven architect. 

Dit in acht nemende, moet hij op de meest arti
stieke wijze partij trekken van de eenvoudige mid
delen, die hem ten dienste staan. Kan hij beschik
ken over een groot fortuin en daardoor zonder aarzelen 
de voor hem toepasselijke hulpmiddelen der industrie 
en weelde te hulp roepen, dan moet hij ongetwijfeld 
daarvan gebruikmaken zonder zich bij de moeilijk
heden van uitvoering op te houden; het eindresul-
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taat moet dan ook de gebruikte middelen waardig 
zijn. Zelfbeheersching en eerlijkheid zijn dus twee 
eigenschappen, die bij den waren artist moeten voor
zitten. Weegt bij hem de geldquaestie het zwaarst, 
tien tegen een, dat het werk, hetwelk uit zijne handen 
komt, slecht is. Dit misbruik komt tegenwoordig 
echter weinig voor, daar de verdeeling der groote ka
pitalen het kleinere grondbezit heeft doen aangroeien 
ten koste van het groote. In Frankrijk verdwijnen de 
groote landgoederen meer en meer; slechts in Enge
land , waar het recht van eerstgeboorte geldt, vindt 
men nog zulke bezittingen in ongeschonden staat. 
Wat hier gezegd is voor particulier grondbezit, geldt 
ook voor publieke parken en tuinen. De fondsen van 
den staat of de stad zijn aan dezelfde regelen onder
worpen en eene wijze spaarzaamheid is ook hier van 
toepassing. Groote steden geven soms groote sommen uit 
voor verfraaiing der stad, zoowel in- als uitwendig, 
om daardoor den vreemdeling tot zich te trekken of 
de waarde van naburige terreinen hoog te doen stijgen ; 
sommigen is dit gelukt, anderen gaan onder een schul
denlast gebukt door het verkeerd beleid der vroede 
vaderen. 

Het hierboven medegedeelde is vrij gevolgd naar 
het werk van André: l'Art des Jar dins, dat veel be
langrijks op het gebied van tuinarchitectuur bevat. 

UIT HET BUITENLAND. 
Dikwijls wordt er bij ons geklaagd over de minder 

fraaie wijze, waarop men bij het uitbreiden der steden 
te werk gaat, en dan tevens de meening geuit, dat 
men in het buitenland op veel grootscher manier pleegt 
te handelen. 

Dat echter ook daar niet alles goud is, wat er blinkt, 
blijkt uit een redevoering, onlangs door den afgevaar
digde Adolf Siegmund in het Lagerhuis te Weenen 
gehouden. Wij laten uit deze belangrijke redevoering, 
die in haar geheel in het Woclicnschrift des Ocstcrrei-
chischen Ingenieur- und Architcctcn-vereins is opgeno
men, eenige aanhalingen volgen. 

„Er werden bij de nieuwe bebouwing van Weenen 
een menigte fouten begaan, die ik mij veroorloven zal 
in het kort mede te deelen. Niet ik heb ze ontdekt, 
maar ze zijn door een groot aantal vakmannen op
gemerkt. 

„De Sckwarxenbergplatz is tot zeer geringe afmetin
gen teruggebracht, en de Carlskirche, het meesterstuk 
van Fischer van Erlach, de parel der Weener Renais
sance, is geheel ombouwd. Had zij in een andere stad 
gestaan, men zou gansche rijen huizen hebben afge
broken om haar goed in het oog te doen vallen. Hier 
daarentegen heeft men een architectonisch prachtstuk, 
dat er op berekend is uit de verte gezien te worden, 
geheel door huizen aan het oog onttrokken. 

„Verder ziet men tusschen de groote reeks van 
prachtgebouwen plotseling rijen van zeer onaanzienlijke 
huizen, die o. a. de oorzaak zijn, dat het Jnstispalast 
in een hoek verstopt is moeten worden. 

Het Abgcordnetenhaus is op het drukste punt van 
den Ring geplaatst, zoodat men veel last van het 
straatrumoer heeft en sprekers, met slechts zwakke 
stemmiddelen begaafd, volkomen onverstaanbaar wor
den. Het prachtige Raadhuis ligt daarentegen opeen 
plek, die betrekkelijk ver van het centrum van het 
Weener verkeer verwijderd is. Men heeft zoo weinig 
naar een vast plan gewerkt, dat men thans niet weet, 
waar men de gedenkteekenen voor Mozart en Radetsky 
zal plaatsen, dat er voor het Volkstheater, naar welks 
opening zoo verlangd wordt, geen plek meer over is, 
en men er reeds van spreekt, om het eenige park in 

een drukt bevolkt stadsdeel, als bouwterrein daarvoor 
te bestemmen. 

„Ook een vast plan van bebouwing voor de nieuwere 
gedeelten van Weenen, op het totstandkomen waarvan 
reeds Hofrath Exner zoo welsprekend heeft aangedron
gen, laat nog steeds op zich wachten." 

Is het ook daar niet tout comme chez nous? 

VEREENIGING V A X G A S F A B R I K A N T E N . 
De vijftiende algemeene vergadering van deze Ver

eeniging werd Dinsdag en Woensdag j.1. te Zutfen 
gehouden onder voorzitterschap van den heer J. A . 
Frangois, uit Dordrecht. Er werd onder anderen een 
rapport uitgebracht van de commissie tot onderzoek 
van den verificateur van Giroud, waarvan dc conclusie 
luidde, dat dit toestel zeer nuttig werkt als controle 
op de werking van ééne gasfabriek, maar niet kan 
dienen als middel tot vergelijking tusschen de licht
sterkte van het gas van verschillende gasfabrieken. 

De uitgeloofde belooning ad / 100 voor de beste 
oorspronkelijke bijdrage aan het Tijdschrift van de 
Vereeniging , Het Gas, werd toegekend aan den heer 
Van Rossnm du Chattel, van Venloo. 

De heeren C. T. Salomons en Francois werden als 
redacteuren van genoemd tijdschrift herkozen. 

Naar aanleiding van de voorbereiding der wetsher
ziening, welke in 1883 moet plaatshebben, werd 
besloten: I". dat de Vereeniging zal blijven eene Ver
eeniging van gasfabrikanten, zoodat water- en elektro
technici hunne belangen niet in de Vereeniging zullen 
vertegenwoordigd zien; 2". dat de Vereeniging niet 
onder hare bemoeiingen zal opnemen de zorg om be
kwame gasdirecteuren en gasingenieurs te vormen. 

Omtrent den gasweger van den heer Fr. Lux gaven 
de heeren Francois en Van der Horst zeer gunstige 
getuigenissen, welke de heer C. T. Salomons aan toe
vallige omstandigheden toeschrijft, daar, volgens laatst
genoemde , de gasweger geen waarborgen oplevert voor 
de juistheid van de verkregen resultaten. De beden
kingen tegen het toestel, door den heer Salomons ge
uit , zijn geheel op theoretische beschouwingen gegrond. 

De heer Chamu , van Parijs, gaf in deze vergadering 
eene zeer belangrijke beschouwing over fabrieksregu-
lateurs, in verband met de schommelingen, welke zoo 
nu en dan bij enkele dezer toestellen voorkomen. 

Onder anderen werd in deze vergadering behandeld 
de quaestie of het wenschelijk is, dat de inschrijvingen 
voor kolen aan de gasfabrieken geheim blijven. Uit 
de medcdeeling van kolenhandelaars bleek, dat deze 
in hun belang geheimhouding wenschen. Verder bleek, 
dat ook vele gasdirecteuren geheimhouding in het be
lang der gasfabrieken achten. 

Tot leden van de commissie van de wetsherziening 
werden benoemd de heeren Van F.rp Taalman Kip, 
C. T. Salomons, Van der Horst en Breunissen Troost. 

Na deze vergadering, volgde een diner in het Grand 
HotcI-du-Soleil, waar de traditioneele geest van inter
nationale harmonie onder de leden der Vereeniging 
werd gehandhaafd. 

Een concert in de Buitensociëteit gaf tevens gelegen
heid de volgende nieuwe of veel verbeterde systeemen 
van gasverlichting te waardeeren door aanschouwing: 
Siemen's omgekeerde regeneratief-brander, Dani-
schevsky regeneratief, Schülkcd"., Wenhamd1., Sugg's 
Chromartre-brander d'., Siemen's kransbrander. De 
groote verscheidenheid dezer verbeterde toepassingen 
van het gas geeft teekenen van gezonde levenskracht, 
en van de ijverige bemoeiingen van den heer De Breuk , 
directeur van de gasfabriek te Zutfen, om voor de gas-
industrie te rechtvaardigen het devies: Nous viain-
üendrons! 



114 D E O P M E R K E R . 2 Juli 1887. 

In de vergadering op Woensdag werd , naar aanlei
ding van de zeer gunstige financiëele resultaten van de 
uitgave van het tijdschrift der Vereeniging, Het Gas, 
besloten aan elk der redacteuren een bewijs van waar-
dcering aan te bieder-

Het oordeel van de Vergadering over den verplaats
baren , natten, zelfregistreerenden drukkingaanwijzer 
was zeer gunstig. De aanwijzing van dit toestel is zui
verder dan die van den drogen „systeem Brouardel." 

Het oordeel van den heer Ketjen van Amsterdam 
omtrent het verwerken van het ammoniakwater aan de 
gasfabriek zelve, luidde, dat dit, vooral voor groote gas
fabrieken , maar meestal ook voor kleinere, aanbeve
ling verdient. Een vraagpunt, waarbij vooral de gas-
verbruikers belang hebben, luidde: „Welke ondervinding 
heeft men omtrent dc doelmatigheid van verschillende 
soorten van regeneratiefbranders bij langdurig gebruik 
bij gasverbruikers? " 

De heer Ulrici toonde aan, dat slechte ervaringen 
bij de toepassing van Siemens' regeneratiefbranders 
hoofdzakelijk moeten geweten worden aan het achter
wege laten van den regulateur. Volgens dezen spre
ker is bij de regeneratief-verlichting in het algemeen, 
en bij die van Siemens in het bijzonder, een regula
teur aan den brander onontbeerlijk. Ten slotte somt 
de heer Ulrici een groot aantal gevallen op, in welke 
de Siemens-lampen vele jaren achtereen geregeld ge
bruikt werden , zonder dat schoonmaken noodig was. 

De heer C. T. Salomons releveert, dat Siemens de 
eerste is geweest, die door afdoende proeven heeft 
aangetoond, welke groote voordeden de recuperatie, 
toegepast opgasverlichting, oplevert, en die bovendien 
het resultaat dezer proeven in de practijk heeft benut
tigd. Gewoonlijk is echter een baanbreker op het ge
bied der industrie in eene minder voordeelige positie 
dan degenen, die hem volgen. De eerste regeneratief
branders van Siemens hadden gebreken, welke eerst 
bij de dagelijksche toepassing in het licht kwamen, en 
waardoor de Siemens-lampen bij sommigen min of meer 
in discrediet kwamen. De vele verbeteringen, welke 
Siemens in de regeneratief-lampen aanbracht, konden 
den eersten slechten indruk niet geheel uitwisschen, 
terwijl de talrijke navolgers van Siemens, die van diens 
vinding partijtrokken, dadelijk de klippen konden 
vermijden, waarop Siemens bij zijn eersten brander 
gestrand was. De heeren Symons en Hnijgen te Rot
terdam hebben spreker in staat gesteld de vele verbe
teringen op te sommen , welke Siemens in zijne lampen 
heeft aangebracht, waardoor alle gebreken der oudere 
lampen zijn opgeheven. Bovendien zijn verscheidene 
nieuwe, zeer oorspronkelijke toepassingen van het re
generatief-systeem door Siemens in den handel ge
bracht; ééne van deze toepassingen was in de Buiten
sociëteit in werking te zien. 

De heeren Mulder en Asselbergs hebben ongunstige 
ervaring van de oudere Siemens' regeneratiefbranders 
opgedaan , terwijl daarentegen de ervaring van den heer 
Van der Horst in alle deelen gunstig is. Deze laatste 
wijt de ongunstige ervaring van sommigen vooral aan 
het niet toepassen van den onmisbaren regulateur; de 
Siemens-lamp met ventilatie acht spreker verkieslijk boven 
de Wenham-lamp. Verscheidene sprekers deelen gun
stige resultaten van de toepassing der Wenham-lampen 
mede, naar aanleiding waarvan de heer Boudewijnse 
van Middelburg waarschuwt tegen den namaak dezer 
lampen hiertelande; de nagemaakte Wenham-lampen 
staan volgens spreker ver achter bij de echte. 

De toepassing van andere regeneratieflampen is nog 
te recent om te kunnen beoordeelen of zij na langdu
riger gebruik blijven voldoen. 

Het vraagstuk van het tweeprijzenstelsel (één prijs 

voor koken en verwarmen, en één voor verlichting) 
geeft aanleiding tot uitvoerige discussie. Over het al
gemeen is men van oordeel, dat het tweeprijzcnstelsel 
slechts aanbeveling kan verdienen voor kleinere plaat
sen, waar de gasprijs hoog is. Waar echter de alge
meene gasprijs reeds laag is, zou uit den aard van de 
zaak het verschil tusschen den prijs voor verlichting
en kookgas slechts gering kunnen zijn, waardoor het 
doel van het tweeprijzenstelsel, aanmoediging van het 
toepassen van gas tot verwarmen en koken, gemist 
wordt. Tot bevordering van het gasverbruik wordt 
ten zeerste aanbevolen: de levering van goed gas tegen 
lagen prijs; bevordering van doelmatige toepassing van 
het gas door tentoonstellingen van verlichting- en 
kooktoestellen; het verstrekken van inlichtingen aan 
gasverbruikers en het bevorderen van doelmatige, 
ruime leidingen in de huizen. 

De heer Niermeyer brengt ter sprake den noodlot-
tigen afloop van verschillende schouwburgbranden, en 
meent, dat het verlies van vele menschenlevens veelal 
moet geweten worden aan het heerschende vooroordeel, 
dat bij brand zoo spoedig mogelijk de gastoevoer moet 
gesloten worden, uit vrees voor explosie en voor voe
ding van den brand. Spreker releveert, dat door het 
openlaten van de kraan bij brand nooit explosie kan 
ontstaan, en dat het voeden van den brand door uit
stroomend gas niet van zoo groote beteekenis kan zijn. 
Men mag dus niet tot het sluiten van de gaskraan 
overgaan, voordat men zeker is, dat de gasverlichting 
niet meer noodig is, om menschen in het brandende 
perceel gelegenheid te geven den weg naar de uitgan
gen te vinden. 

De Vergadering vereenigt zich met de beschouwin
gen van den heer Niermeyer en neemt eene, in den 
geest van het bovenvermelde gestelde , conclusie aan. 

Na de sluiting van de vergadering begaven de leden 
zich naar de gasfabriek en bezichtigden deze onder 
de leiding van den directeur , den heer H . R. de Breuk. 

Met een rijtoer naar De Steeg en eenen gemeen-
schappelijken maaltijd in Den Engel was het programma 
afgeloopen, waarna velen nog eenigen tijd in Qnisisana 
gezellig bijeenbleven. [N. R. C.) 

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 . 
AFDEELING ARNHEM. 

Iluitengewone vergadering van 24 Juni 1S87. 
Blijkens een schrijven van het hoofdbestuur zal het archief 

der Afdeeling voortaan ontvangen de verschillende werken der 
Maatschappij, als het Bouwkundig Weekblad, het Tijdschrift, 
de uitgave van oude bestaande gebouwen, en de verslagen 
met de bekroonde prijsvragen. 

Door de Rotterdamsche Afdeeling was ingezonden een ont-
werp-voorstel tot wijziging van eenige artikelen der wet van 
de Maatschappij, opgemaakt door een vergadering van afge
vaardigden uit de Afdeelingen. 

Dit voorstel, handelende over Afdeelings-leden. werd aan
genomen doch met verzoek om de redactie te wijzigen. 

Naar aanleiding van het op de vorige vergadering besproken 
voorstel tot het houden van schetstochten, werd besloten tot 
eene excursie op 6 Juli a. s., naar Heeswijk bij den Bosch, 
tot een bezoek aan het kasteel aldaar. 

Na bezichtiging van een monster mossteen werd deze ver
gadering op de gebruikelijke wijze 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-GKAVENHAGE. De ingenieur van den Waterstaat Doffegnies 

te 's Hage is overgeplaatst bij de werken van het Merwede-
kanaal, en de ingenieur van den Waterstaat Van Kerckhoff, 
thans werkzaam bij de Merwede-werken te Vreeswijk, naar 
het 9de district, standplaats Amsterdam, terwijl de nieuwbe
noemde adsp.-ingenieur van den Waterstaat Du Croix is toege
voegd aan den inspecteur van den Waterstaat in de 2 d e i n s p . 
te 's-Hage. 

— De opzichter van den Waterstaat 2de klasse J. A . van der 
Kallen is op zijn verzoek, uithoofde van lichaamsgebreken, 
eervol ontslagen en zal op pensioen worden gesteld. 
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' S - G K A V K X H A C E . De Gemeente werd deze 
week overvallen met eene dagvaarding van 
dc koopers op grondrente van grond aan 
de Paleisstraat, de heeren Hoos en Lamet, 
om zich te hooren veroordeelen tot beta
ling van / '24,682.50, wegens vergoeding 
van schade, welke zij beweren geleden te 
hebben door den bouw eener kerk tegen
over hunne villa. 

De koopers hebben daar villa's laten 
bouwen en beweren, dat zij die lusthuizen 
niet kunnen verhuren wegens de nabij
heid van het bedehuis. 

Zonder grond gaan zij echter tot hunne 
vordering niet over, want tot staving van 
hunnen eisch 0111 schadeloosstelling, be
roepen zij zich op de verkoopvoorwaar
den, waaruit, volgens hen. duidelijk zou 
blijken dat de uit te geven grond alleen 
mocht worden bebouwd met wereldsche 
gebouwen als villa's, en niet met stich
telijke huizen als kerken. 

Er ligt dus een zeer belangwekkend pro
ces in het verschiet, waartoe het zonder 
twijfel zal komen, aangezien de Gemeente 
zich tegen dc dagvaarding zal verweren, 
op raad vi.n eene rechtskundige Commis
sie uit den Gemeenteraad. 

— In eenige dagbladen komt een be
richt voor omtrent de oprichting van eene 
nieuwe badplaats te Loosduinen, waartoe 
een overeenkomst gesloten zou zijn tus
schen de eigenaren van duingronden aldaar 
en den architect Van Sluyters en waarvan 
eerstdaags het volledig programma zou 
worden vastgesteld. Er is echter niet dan 
eene kleine stap in die richting gedaan 
door aan het strand bij Kijkduin eene nette 
inrichting te vestigen voor de ontvangst 
van gezelschappen, die bij de rijtoeren 
door het Westland dikwijls aan het Loos-
duinsche strand komen vertoeven. 

Er is tegenwoordig op allerlei gebied 
zooveel concurrentie, dat men betwijfelen 
moet of badplaatsen in dezen tijd var. 
malaise onder de winstgevende onderne
mingen gerangschikt kunnen worden. 

H A A R L E M . Aan de uitnoodiging om de 
portretten van Frans Hals en de repro-
ductien zijner werken, welke naar aanlei
ding van het 25-jarig bestaan van het 
Stedelijk Museum alhier zijn tentoongesteld, 
te komen bezichtigen, is door velen vol
daan. Behalve eenige gemeentelijke au
toriteiten, werden onder de aanwezigen 
opgemerkt de Ministers Heemskerk en 
Bloem, benevens de Commissarissen des 
Konings in Noord- en Zuid-Holland, de 
heeren Jhr. Schorer en Fock, de referen
daris der Afdeeling Kunsten en Weten
schappen aan het Departement van Bin-
nenlandsche Zaken, Jhr. Mr. V . de Stuers, 
enz. 

Na met een kort woord van welkom 
door den Burgemeester in de Raadzaal te 
zijn ontvangen, begaven dc genoodigden 
zich naar het Museum, waar de keurige 
collectie door allen met groote belang
stelling werd bewonderd. 

- De verzameling van het Broekerhuis 
is in haar geheel gekocht door mevr. de 
Wed. Lopez Suasso alhier. Voor het pu
bliek wordt het Broekerhuis, dat eerlang 
onder den hamer komt, nu gesloten. 

B E N O E M I N G E N 
Bij het korps van den Waterstaat zijn 

met ingang van 1 Juli j . 1 , bevorderd: 
tot opzichter 2de klasse O. A. Koorevaar, 

thans opzichter 3de klasse; 
tot opzichter 3de klasse J. C. Baumann, 

thans opzichter 4de klasse. 
— Tot directeur van den stoomtramdienst 

Vlissingen—Middelburg is benoemd de 
heer Jos. Steilaert, van Luik , en zulks tot 
vervanging van den heer A . van de Ca-
pellen, die zijn ontslag gevraagd had. 

A D V E R T E N T I E N . 
De ONROERENDE GOEDEREN on

der HATERÏ ,f OOI, in vorige Couranten 
breeder omschreven, zijn ingezet en verhoogd 
als volgt: 

1. Het Buitengoed „Stadzieht", op het 
Hoogeveld onder Botert, met 200 hoo-
gen op ƒ 3080 

2. De Bouwlanden ten Westen van Perc 
1, tegenover KLEIN GKI.IIEIISMOI', met 100 
h. op ƒ 6100 

De Massa van 1 en 2, met 160 
h. op /10050 
Het Wei- en Hooiland in den Ooi-
/m/'ier, « H E T GESLECHTE F O R T " , met 
100 h. op ƒ 9000 

De toeslag zal plaats hebben Donderdag 
J4 Juli e.k. 's avonds 7 uur, in het Hotel ST. 
CRI8PIRU8, aan de Oude Stadsgracht, te 
Nijmegen. 

Verhoogingen worden aangenomen en 
nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar ten kan
tore van den Notaris W. C. BöHTLINGK 
te Nijmegen. 

3. 

BURGEMEESTER v.s WETH0UDE RSvan 
EINDHOVEN zijn voornemens op Woensdag 
den 13 Julij a. s. des namiddags ten 3 uren 
op het Gemeentehuis in het openbaar aan te 
besteden: 

Het maken van een vaste Brug 
met Keibestrating over de 
Dommel. 

De plaatselijke aanwijzing zal geschieden, 
des .Maandags den 11 Julij, des namiddags 
ten 8 ure. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
ter Secretarie en zijn aldaar verkrijgbaar van 
af den 3 Julij tegen betaling van ƒ1.50. 

Bouwterrein te koop. 
Aan den Koermondschen weg te 

Venloc zijn eenige goed gelegen 
BOUWTERREINEN te Koop , 
van verschillende breedten en diep
ten , zeer geschikt voor den bouw 
van Beerenhnizen. 

Te bevragen bij den heer H. VAN 
GASSELT, Mr. Timmerman, aldaar. 

K R A M E R ' S 

Technologisch Woordenboek in 4 talen, 
Engelsch. Fransch. Duitsch en Hollandsch 

Groot formaat, nieuwste uitgaaf in fraaien 
band, gaaf en onbeschadigd zijn slechti 
een paar Ex. te bekomen a ƒ 5.00 in hei 
Magazijn van Teekenbehoeften voor 
Bouwkundigen van Th. J. DOBBE en 
ZOON te UTRECHT. 

(T" AUe technische termen in de 4 
talen voorkomende, worden daarin 
verklaard. 

Ministerie van Justitie. 

Openbare Aanbesteding. 
Op Dinsdag den 12 Juli 1887 des namid

dags ten 2 ure zal in een der lokalen van 
het Departement van Justitie te 's Graven-
hage op het Plein, in het openbaar bjj enkele 
inschrijving worden aanbesteed: 

Het bouwen van een Huis van 
bewaring te Nijmegen. 

Raming ƒ 11000. 
Het bestek met teekeningen en details ligt 

ter inzage in het Hotel GEURTS in de Mo
lenstraat te Nijmegen, terwijl inlichtingen 
zijn te bekomen bij den Ingenieur-Architect 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen te 

Gravenhage. 
Aanwijzing zal worden gegeven in het lo

kaal waar het bestek en teekeningen ter in -
zage liggen op Vrijdag den 8 Juli 1887, des 
voormiddag* ten 11'/, ure. 

Bestekken met teekeningen zjjn op franco 
aanvrage tegen betaling van ƒ 0.50 verkrijg
baar bij deGKBROEDEBS V A N C L E E F , Boek
handelaars, Hofspui 2Sa te 's-Gravenhage. 

's Gravenhage. den 2'J Juni 1887. 
De Minister van Justitie 

Voor den Minister 
De Secretaris-Generaal, 

P. J . V A N B E U MA. 

V E R Z A M E L I N G 

B E K R O O N D E ' Ü ^ T W E R I ' E X . 
door de Leden van het Genootschap 

„Architectura et Amicitia", 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, aan „DE BOUW
MEESTER" ten deel gevallen , doet den 
Uitgever verineenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
KROONDE ONTWERPEN" aan te 
schaffen, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten , daar de bovengenoemde „VERZA
MELING" door »DË BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware één 
geheel uitmaakt. 11 ij biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan : 
in fraaie Portefeuille in plaats van ƒ 14.60 voor ƒ 7. 
zonder de Portefeuille.. „ „ „12— „ „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit 30 
Platen in Photo -lithographic, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als ,,de 
Bouwmeester". 

Arnhem. De Uilgever P. GOUDA QUINT. 

DIJKERMAN & BUYZERD 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
Hit EDA. 

Bekroond: 

Dusseldorp 1880. 
Weeneu 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d 

Bekroond: 

Frankfort a/M. 1881. 
am 1883. Amsterdam 1882. 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M 
FABRIEK VAN 

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

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Op<- ' e i ' i< -h i i s » : » o . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
P E R D . E N G E B S , Amsterdam, 

Heerengrat'lit, bij de Oude Spiegelstraat n . 335. 

al 
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NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L B . L O N D O N , 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers 

F A B R I E K 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

I RAfJE MARK . 

VALOEVRAVER.'; . 

NATUURL. ASPHALT 
VAN 

ZWITSERLAND. 
G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s . S k a t i n g - K i n k s , M o n t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j i n l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a s , 

H n i < £ - e n D a k b e d e k k i n g e n , H e i o i i - I • ï i m l e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren. Bedekkingen enz. gelieve men ziet 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Heltweg S, Amsterdam, ot by den Heei 
H- G. KNOOPS (J.ÜZN., Beekstraat F. 04, te Arnhem. 

Ik- Ii,reci,„r. W . P A T O N W A L S H . 

Speciale Inrichting 
tot het maken van 

LICHTDRUKKEN. 
Copieün van teekeningen. geteekend op 
Calqueerpapier of linnen, in lichtdruk. 

werkende mei 5 toestellen, vrrsrliilli'inle grootte. 
1', 3f.° „ GOE0K0OPER du P H O T O L I T H O G R A P H I E . 
i'. B E W E R K I N G Z E E R S N E L . 
3', F O U T E N of' A B U I Z E N O N M O G E L I J K 
I'. A A N T A L naar W I L L E K E U R . 

Inlichtingen en Conditie, bjj den Boekhan
delaar .IOH. (i. STEMLEB L'zs. Amsterdam. 

V(.o'handen: L i c h t d r u k p a p i e r , i d e m 
toestellen (in vereehillende afmeting) en 
z i n k e n spoelbakken. Bühne sorteering 
Teeken-, Door t rokpapier enDoortrek-
l innen . 

, . . . A n x w x - . ï ï A l i ö n . 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven Ik 3, Rotterdam, 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyan i see ren is het cenigste afdoende middel tegen ver ro t t ing en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en k leu r loos . Dcsvcrlnngd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen eoneurreereiide prjjzcn. 

Duitsche Portland-cement merk „Oijckerhoff & Söhne". 
Uelgisehe kluit- en hydraulische k a l k . 

Billjjke prjjzcn en vrachten. 
Kuiistgraniet systeem IVtitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag traneo toegezonden. 
G e l i e v e op voornaam en adres te let ten. 

H. & J. SUYVER, 
FABK1KANTEH V A N 

H U 

BECKER & BUDOIiVGH. -
KONINKLIJKE FABRIEK , 

W A T E R P A S -
HOEKMEET-

. . . . . . • . • ï ï , . , , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1SS3 bekroond met 
EEKE-DIPLOMA (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 . 

DE LINT & C'. 
OotUrrilijl. M S , Hol If ril am. 

VLOER- en WANOTEGELS. 
TKOTTOIR. MIKT- H IJIRSTUNTBULS. 

Groote voorraden. 

A . J . B A C O N & 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 , 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 G o u d e n . Z i l v e r e n en B r o n z e n 

M e d a i l l e s . 

O v e r t o o m N°. ï i 3 t ) , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen wonlan Kosteloos 
geleverd. 

en andere 

mCtf^ 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. 

GeëmailIeerrJ-iizeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

B . IIC>LrSHC)I<:R. - ^ï-nliem. 

L e v e r a n c i e r v a n rA. \ l . d e n K o n i n g . 

Faöriek en Magazijn tan Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor Waterpas-, ïïoeknieet- en andere instrumenten 

met Z i l v e r 1868, 1881, I N K S (Internat. Tentoonst.) 
H o o g s t e o n d e r s c h e i d i n g 1879. 

RQUERKES. MEKTKETTIN6EN. BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

P l l l i l l i l . l l l i l l l . i n i l i l l . . I ' l l l l N i Z I M i i h l l l l ' l i l f 
e n S t é r é o l j p e - l n r i r l i i i n f f 

v a n G . J . T H I t M E . t e A r n h e m . 
De o n d e r g e t o e k e n d e vestigt d e aandacht 

o p zjjne inrichting voor PliclollilKgntpliie, 
bn'zondcr geschikt voor de reproductie van 
P l a n s , T e e k e n i n g e n en/, van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'ltotozliic*-
(raplile voor de reproductie van P l a t e n en 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne MoreoijiK-inrliliilutt voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzcn. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op ƒ,•(// co aanvrage gratis toegezonden. 

G . J . T H E M E . 

KLÜOS & m L I I B I H 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RTJNPfiTJISSEN. 

Agen ten v a n de Maatschappij v a n 
Quenast , van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonne r Por t land-cement Fab r i ek . 
Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

" a n c o n v a l - , p o r | ) l i i e r - e n b a s a l l k e i e n . 
Gedrukt bij G. W. va der Wiel & O., te Arnhem. 

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

Redacteur-Uitgever F. \V. V A X GENOT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentiën: • 

Bureau van De Opmerker, Priekoningenstraat 2S. Arnhem. 
Bureau der Redactie van Arehitcetura el Amicilia JAN' STRINGER, 

C. B. POSTHUMUS MKVJKS en A. W. WEISSMAN. 
Stukken, deze Redactie betredende, te Adresseeren aan den lieer 

C. B. POSTHUMUS MKYJKS, Kerkstraat 170 le Amsterdam 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. lïKKMMKK II/.x., Prinsengracht 6S0, te Amsterdam. 

ABONNEMENT f2.21 P c r 3 waanden of wel zesgulden per jnar, hij 
tMiiiiiibelaling en franco toezending van dit beding. Voor het buitenland 

/ 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 bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
AFZONDERLIJKE XOMMERS, 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«»n. G. STKMI.KR CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Aan de leden wordt bericht, dat de heer A. C. Bleys 
zijne benoeming tot bestuurslid heeft aangenomen. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremnier Hzn. 

B R E M E N . 
Onder de Duitsche steden, die weinig door toeristen 

bezocht worden, daar hare ligging in de zandige 
laagvlakte de reizigers, die het slechts om natuurschoon 
te doen is, niet aantrekt, behoort ook de vrije Hanze
stad Bremen. Slechts wie door handelsbelangen geroe
pen wordt, onderneemt den tocht daarheen, en toch is 
deze stad ook voor hen, die oog hebben voor schilder
achtigheid en zich door fraaie oude bouwwerken voelen 
aangetrokken, in de hoogste mate bezienswaardig. 

Bremen is slechts een betrekkelijk kleine plaats, 
daar het maar weinig meer dan honderdduizend inwo
ners telt, dus nog minder dan 's-Gravenhage. De 
indruk, dien men dan ook van Bremen krijgt, is, dat 
het een stille stad is. Terwijl men in Hamburg, even
als in Rotterdam, door de geheele stad de drukte van 
het handelsverkeer waarneemt, heerscht in Bremen 
meer de voorname stilte, die men in sommige gedeelten 
van Amsterdam, met name de Heeren- en Keizers
grachten opmerkt. Evenals in deze laatste stad het 
handelsverkeer aan het Y ver van het centrum 
plaatsvindt, bepaalt zich ook het grootste gedeelte 
van den zeer aanzienlijken wereldhandel van Bremen 
tot Bremerhaven, een plaats op 55 K M . van den 
mond der Wezer gelegen, en in 1827 door den bur
gemeester Johann Smidt gesticht. 

Slechts tot Bremerhaven is de Wezer voor groote 
zeeschepen bevaarbaar. Dc goederen worden daar in 
lichters overgeladen en dan naar Bremen gebracht. 
Men is echter op het oogenblik bezig, de Wezer door 
leidammen, doorgravingen enz. afdoende te verbeteren, 
zoodat men verwacht, dat binnen weinige jaren schepen 
van 5 M . diepgang tot Bremen zullen kunnen door
varen. Het ontwerp voor deze Wezer-verbetering is 
door den Ohcrbau-director L . Franzius opgemaakt; de 
kosten, daaraan verbonden, zullen ongeveer f 18,000,000 
bedragen en geheel door Bremen betaald worden, 

dat echter tevens zich het recht voorbehouden heeft, 
tolgelden van de schepen, die van de verbeterde rivier 
gebruikmaken, te mogen heffen. 

Bremen ligt voor het grootste gedeelte aan de oost
zijde van de Wezer; het daargelegen stadsdeel, de 
Altstadt, bestond reeds ten tijde van Karei de Groote 
als visschersdorp, en werd in 78S de zetel van een 
aartsbisschop. Van 1618 tot 1620 werd de stad aan 
de overzijde van de Wezer naar het westen uitgebreid , 
en ontstond de zoogenaamde Xeustadt. 

De Altstadt vooral heeft veel overeenkomst met 
een Nederlandsche stad, niet zoozeer met de steden 
van Holland, want daarvoor ontbreekt het water, dat 
aan die plaatsen zulk een eigenaardig karakter geeft, 
doch zij heeft vele punten, die aan Utrecht, Deventer 
Kampen of een der andere eng-gebouwde steden van 
het voormalig Sticht herinneren. De kerken, allen op 
een met boomen begroeid plein, dat vroeger als kerk
hof dienstdeed , de Markt met haar raadhuis en talrijke 
antieke gevels, de nauwe straten . vol van de schoonste 
voorbeelden der XVTde- en XVTIde-eeuwsche Renais
sance , dit alles doet aan steden uit onze oostelijke 
provinciën denken. Ook iets van de Hollandsche 
zindelijkheid wordt in Bremen gevonden; de huizen 
staan beter in de verf dan in de meeste andere Duit
sche steden, en zijn over het algemeen met meer zorg 
onderhouden dan anders bij onze oostelijke naburen 
het geval is. 

De veldkeien , die men in vele straten vindt, herinne
ren aan Amersfoort of Deventer; de met een keur van 
boomen beplante bolwerken , die men te Bremen geluk
kig niet „genormaliseerd" heeft, overtreffen in schoonheid 
die van Utrecht of Arnhem en vormen een zeer fraaie 
overgang tusschen de oude stad en dc nieuwe uitbrei
ding ; aan deze bolwerken, die de namen Contrcscarfe 
en Wall dragen, wonen de rijke Bremer handelaars; 
de huizen zijn meestal betrekkelijk eenvoudig van uiter
lijk en vertoonen maar zelden architectonisch schoon. 
De Bremer kooplieden hebben dit met hun Holland
sche vakgenooten gemeen, dat zij niet van uiterlijk 
vertoon houden. Een blik door de openstaande ven
sters doet echter zien, dat, mogen ook de gevels der 
huizen eenvoudig zijn , het interieur met alle comfort, 
soms zelfs met verfijnde weelde, is ingericht. s^Lx 

Ieder, die Bremen bezoekt, zal wel in de eor'ite' 
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plaats zijn schreden naar de Markt richten. Deze 
Markt, in het zuidelijke deel der Altstadt gelegen, 
levert een der bekoorlijkste architectonische gezichten 
op, die ergens te vinden zijn. Aan de noordzijde staat 
het Raadhuis, met zijn sierlijke topgevels en rijke ar
cade , waarachter zich de spits van de Lieve-Vrouwe-
kerk verheft en waarvoor de oude steenen Roland-
zuil geplaatst is. Oostelijk daarvan ligt de Domkerk, 
met haar zeer oude , half vervallen gevels, en daarnaast 
de Beurs , die , al moge zij ook niet juist de vormen 
vertoonen, die men in een omgeving als deze zou 
wenschen , toch niet al te zeer tegen het geheel vloekt. 
De zuidzijde van de Markt wordt ingenomen door de 
oude Schutting, het gebouw, waar de Handelskam-
vicr bijeenkomt, en door een paar fraaie, oude ge
veltjes ; ook aan de westzijde van de Markt ontbreekt 
het niet aan gevels, die, ofschoon gerestaureerd, toch 
nog veel van hun ouden luister hebben behouden. 

Wie de Markt bekeken heeft, zal wel in de eerste 
plaats het Raadhuis in oogenschouw nemen en zijn 
onderzoek waarschijnlijk met den beroemden Bremer 
Rathskeller beginnen. Deze kelder is eene van de 
grootste merkwaardigheden van Bremen en heeft reeds 
menige dichterpen in beweging gebracht. Terecht mocht 
Heine zingen: 

»Glücklich der Mann, der den Hafer. erreicht hat, 
Und hinter sich liess das Meer und die Sturme 
Und warm und ruhig sitzet 
lm guten Rathskeller zu Iiremen." 

In den Rathskeller, waar geen andere ventilatie is, 
dan de XVII-eeuwsche bouwmeesters noodig achtten, 
is het, althans bij zomeravond, warm genoeg, en rustig 
is het er ook. De eerzame Bremers, die als echte 
kenners den wijn proeven en daar geurige havana's 
bij rooken, zijn er de menschen niet naar om spek
takel te maken. 

Langs een smalle trap, daalt men in den kelder af, 
die, althans in dat gedeelte, waar het profanum villous 
wprdt toegelaten , geen het minste sieraad heeft. Goede 
wijn behoeft geen krans , hebben Bremen's burgerva
deren zeker gedacht. Aan de achterzijde van den 
kelder is een afgeschoten gedeelte; langs een der wan
den vindt men kamertjes, geheel op dezelfde wijze 
ingericht als die van onze poffertjeskramen. Wie van 
afzondering houdt, kan zich daarin met zijn gezelschap 
den wijn laten voordienen. 

Zoolang Bremen bestaat, schijnt het stadsbestuur 
erop bedacht geweest te zijn, te zorgen , dat het der 
burgerij niet aan een goeden dronk ontbrak. De Raths
keller toch is al van ouds een stads-instelling geweest, 
en nog thans waakt een onafzetbaar senator ervoor, 
dat slechts de uitstekendste Rijnwijn in den kelder komt. 
Deze magistraatspersoon heeft, dunkt ons, een groote 
verantwoordelijkheid; zijne Bremers zijn te goede wijn
proevers , dan dat hij een loopje met hen zou kunnen 
nemen. Xu , wanneer wij mogen oordeelen naar den 
Assmannshauser die ons voorgezet werd, gelooven wij, 
dat de burgerij met haar wijn-senator tevreden mag zijn. 

Wanneer wij daar straks zeiden, dat de kelder geen 
sieraad heeft, hebben wij buiten de vaten gerekend. 
Velen dezer zijn met rijk snijwerk versierd, dat be
schilderd en verguld is. 

Om het heilige der heiligen van den Bremer Raths
keller te zien, moet men wachten totdat er een ge
noegzaam aantal belangstellenden bijeen is. Is dit, 
naar het oordeel van den keldermeester het geval, dan 
steekt hij een lantaarn aan en, zooals Heine zingt: 

«Erschliessen sich die Horten des Heils, 
Wo die zwölf Apostel, die heilgen Stückfasser 
Schweigend pred'gen, und doch so verstandlich 
I r ür alle Vülker." 

De twaalf apostelen zijn namelijk twaalf vaten, die 
zeer ouden wijn, naar men wil voor een deel nog uit 
de XVTIe eeuw, bevatten. Slechts bij feestelijke ge
legenheden wordt dit edel vocht aan gasten der stad 
Bremen aangeboden. 

Is men deze kelder doorgegaan, dan komt men in 
den Roscnkeller, dus genoemd naar een geschilderde 
roos, die tegen het gewelf is aangebracht. De bijzon
der oude wijn, die hier bewaard wordt, heet rozenwijn. 

«Das ist die Rose der Rosen 
Je alter sie wird, je lieblicher blüht sie." 

Hadden de senatoren vroeger iets in geheime zitting 
te behandelen, dan verlieten zij de raadzaal, daalden 
in den kelder af, lieten zich een fijn glas wijn inschen
ken en beraadslaagden naar hartelust. Dat die be
sprekingen dikwerf lang duurden , laat zich begrijpen, 
en menige Nederlandsche gemeenteraad zou, dunkt ons, 
had hij een dcrgelijken kelder, nog meer geheime zit
tingen houden, dan thans. Wat sub rosa, d. i. onder 
de roos, besproken werd, moest geheim blijven. 

Een tweetal andere compartimenten van den kel
der , die getoond worden, zijn een paar jaar geleden 
in den hedendaagschen Duitschen smaak gerestaureerd 
en met verdienstelijk schilderwerk getooid. Zij dienen 
voor de ontvangst van aanzienlijke gasten. Ten slotte 
wordt men gebracht in het deel van den kelder, dat 
zich onder de voormalige Beurs, naast het Raadhuis 
gelegen, bevindt. Daar wordt de wijn bewaard, die 
voor dagelijksch gebruik dient en die bestaat uit het 
beste van elk gewas. 

Eindelijk keert men in het gedeelte van den kel
der , dat voor de ontvangst van het publiek bestemd is, 
terug, en kan men weer ondervinden: 

»Wie die Welt so traulich und lieblich 
lm Römerglas sich wiederspiegelt, 
Und wie der wogende Mikrokosmus 
Sonnig hinabtliesst ins durstige Herz." 

Toch raden wij niemand aan, zoolang te blijven 
zitten als Heine, die blijkbaar niet erg frisch meer 
was, toen de brave Rathskellermeister von Breinen 
hem weer aan het daglicht bracht, anders zou hij zich 
niet hebben uitgelaten als volgt: 

»Die gluhende Sonne dort oben 
1st nur tine rothe, betrunkene N'ase, 
Die Nase des Weltgeists, 
Und um die rothe Weltgeistnase 
Dreht sich die ganze, betrunkene Welt." 

Wie dergelijke natuurbeschouwingen houdt, zal, dunkt 
ons, aan het architectonisch schoon van de overige 
deelen van het Raadhuis niet veel meer gehad hebben. 

Het Raadhuis werd begonnen in 1405, door den 
meester-metselaar Salomo. Van het werk, door dien 
bouwmeester uitgevoerd, vindt men overblijfselen aan 
de beide zijgevels. Merkwaardig is daarbij een erker 
aan de noordwestzijde om het rijke, door een zekeren 
meester Johann uitgevoerde beeldhouwwerk; ook een 
viertal beelden onder troonhemels, die de namen van 
beroemde mannen uit de klassieke oudheid dragen, 
zijn interessant. Het schoonste sieraad van het gebouw 
is de zuidelijke gevel, die van 1609 tot 1612 door 
Lüder van Bentheim in zijn tegenwoordigen toestand 
gebracht werd. De verdieping gelijkstraats wordt in
genomen door een arcade van elf traveeën, rijk met 
beeldhouwwerk versierd en met een opengewerkte borst
wering gedekt. Boven de drie middelste traveeën ver
heft zich een prachtige gevel van twee verdiepingen, 
door een zeer eleganten top gekroond. Twee kleinere 
toppen bevinden zich ter wederzijde daarvan. De vroegere 
Gothische vensters heeft de bouwmeester door Renais
sance kruiskozijnen met frontons vervangen, doch de 
oude beelden onder Gothische baldakijns, voorstellende 
den Duitschen keizer en de zeven keurvorsten, heeft hij 
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behouden. Door de afwisseling van bak- en bergsteen 
heeft dit gebouw een sterk Nederlandsch karakter. 

Zeer bezienswaardig is ook het inwendige van het 
Raadhuis. Men gaat een eenvoudige wenteltrap op en 
komt dan in een zaal van 39 M. lang, 13 M. breed 
en 9 M. hoog. De zoldering bestaat uit zware bin
ten, van sleutelstukken voorzien, doch eenigszins door
gebogen. Ieder dezer binten is rijk beschilderd. Daar-
tusschen ziet men, tegen de zoldering, de medaillon
portretten van vele Duitsche keizers. Aan den eenigen 
wand der zaal, die geen vensters heeft, vindt men 
een drietal poortjes, die zeer rijk, in den trant van 
het begin der zeventiende eeuw, gedetailleerd zijn; voorts 
verscheidene oude schilderijen van groote afmetingen , 
doch geringe kunstwaarde, een beeld van Burgemees
ter Smidt, en een, in deze omgeving slecht passend 
en zeer pretentieus, modern schilderij, voorstellende den 
slag bij Loigny, 2 December 1870, een gevecht, 
waarin de Bremers zich, naar het schijnt, bijzonder 
onderscheiden hebben. 

Aan de overzijde van de zaal is de zoogenaamde 
Gildekamer, die op de Markt uitziet en die geheel 
uit rijkbesneden eikenhout vervaardigd is. Een wen
teltrap, gebeeldhouwd met een rijkdom, die alle be
schrijving te boven gaat, voert naar dit vertrek. De 
stijl dezer snijwerken is geheel die van den gevel 
van Lüder van Bentheim en heeft zeer veel overeen
komst met het Nederlandsche werk van dien tijd. Oude 
modellen van schepen zijn aan de zoldering dezer zaal 
opgehangen en geven haar een ongemeen cachet. 

Het overige van het Raadhuis, het zoogenoemde 
Stad/hans, heeft niets belangrijks. Het was voorheen 
de woning der aartsbisschoppen van Bremen, maar is 
in den aanvang dezer eeuw op weinig sierlijke wijs 
verbouwd. 

Gaan wij nu de Domshof over, dan komen wij aan 
de Domkerk, het oudste en grootste kerkgebouw der 
stad. Zij is aan Sint-Pieter gewijd, wat in een stad 
als Bremen , die haar opkomst aan de visscherij dankt, 
zeer natuurlijk is. De oudste gedeelten , die thans nog 
aanwezig zijn, behooren tot het gebouw, dat bisschop 
Adalbert von Wettin in 1049 gesticht heeft, en dat 
gevolgd was naar de domkerk van Benevente. Toen 
deze kerk in den aanvang der X l l e eeuw voltooid 
was, had zij den vorm van een basiliek , met hoofd
schip, zijschepen, kruisschip, oost- en westkoor, bei
den rechthoekig afgesloten en van krypten voorzien, 
benevens twee torens aan de westzijde. De schepen 
waren door vierhoekige pijlers van elkander geschei
den en de kerk was, althans wat het middenschip 
betreft, niet overwelfd. De gewelven, die men thans 
daar ziet, zijn in het laatst der XlIIeeeuw aangebracht. 

In den aanvang der zestiende eeuw werd het noor
delijk zijschip afgebroken en vervangen door een ander, 
dat dezelfde hoogte als het middenschip heeft, rijke 
stergewelven bezit en aan een Ncdcrlandschen bouwmees
ter, Hendrik van Zutphen, wordt toegeschreven. 

De zuidelijke toren is in 1638 ingestort, de noorde
lijke,-die zeer hoog moet geweest zijn, werd in 1658 
door den bliksem getroffen en verloor toen zijn spits, 
die sedert door een koepeltje van niet zeer fraai silhouet 
vervangen is. 

De geheele kerk is van Bremer zandsteen, d. i . de 
steen, die tusschen Minden en Bremen aan de Wezer 
gebroken en langs de rivier naar de stad gevoerd 
W'ordt, gebouwd. Het gebouw bevat vele grafmonu
menten uit het laatst der XVIde en het begin der 
XVIIde eeuw, die de eenigszins forsche vormen van 
de Duitsche Renaissance dier dagen vertoonen. Opmer
kenswaardig achtten wij voorts het rijke, laat-Gothische 
oxaal, dat in het voormalige westkoor is opgesteld, 

en waarachter zich thans het orgel bevindt. Dat orgel 
behoeft bij de beste instrumenten van Europa niet achter 
te staan en geeft aan de Luthersche godsdienstoefening , 
waarbij een uitstekend zangkoor medewerkt, een groote 
aantrekkelijkheid. Voorts verdienen nog een koperen 
doopvont uit de Xlde eeuw en eenige fraaie XVIIde-
eeuwsche kaarskronen de aandacht. 

Wij werden ook nog gebracht naar den Bleikeller, 
een gewelf, waar indertijd de looden platen van de 
torenkappen gereed gemaakt werden en dat, sedert, de 
eigenschap behouden heeft, lijken, die er ingebracht 
worden, tot mummies te doen uitdrogen. Onze be
geleidster , die met het volste recht onder de beautés 
van Bremen geteld mocht worden, verklaarde ons bij 
iedere doodkist, die daar stond, wie er in lag. De uit
geteerde, verwrongen gelaatstrekken der dooden, waar
onder zich Engelsche gravinnen, Zweedsche generaals 
en andere eens hooggeplaatste personen bevonden, 
maakten een sterk contrast met het aanvallig uiterlijk 
onzer leidsvrouw. 

De kruisgang, die zich aan de zuidzijde der Dom
kerk bevindt, benevens de daarmede verbonden voor
malige kapittelzaal zijn thans, met behoud van den 
Gothischen stijl, die zij vertoonden, tot een museum, 
een sociëteit en winkelhuizen verbouwd. De hof, die 
door de kruisgang wordt omsloten, en die, volgens 
de traditie, met aarde uit het heilige land gevuld is, 
dient thans tot tuin voor de sociëteitsbezoekers. 

Westelijk van den Dom ligt de Beurs, een gebouw, 
opgetrokken van 1861—64 door den architect Heinrich 
Muller, ter vervanging van de oude Beurs, een bouw
werk uit het begin der vorige eeuw, zonder architec
tonische waarde, naast het Raadhuis gelegen en thans 
voor een ander doel gebruikt. Wat de architect van 
de nieuwe Beurs ertoe gebracht heeft, aan de Markt, 
waar men niets dan Renaissance gebouwen ziet, een 
quasi-Gothisch bouwwerk te plaatsen, was ons niet 
duidelijk. Een gebouw in den trant van het Raadhuis 
ware hier zeker meer gepast geweest. Het schijnt 
echter, dat de Bremer architecten voor de Renais
sance hunner stad weinig voelen, doch al naargelang 
van de academiën, waar zij gestudeerd hebben, aan 
schulgerechte Gothische of min of meer Helleensch 
getinte, Italiaansche Renaissance composities de voor
keur hebben gegeven. 

De plattegrond van het beursgebouw is zeer goed 
bestudeerd. De beurszaal is ongeveer quadratisch van 
vorm, doch maakt het effect alsof zij langwerpig was, 
daar zij uit een hoog middenschip en vier lage zijsche
pen bestaat, zoodat zij geheel den indruk van een mid-
deleeuwsche kerk maakt, te meer daar overal de 
spitsboog is toegepast, de zijschepen overwelfd zijn en 
alle details aan de FYansche vroeg-Gothiek ontleend 
zijn. Ter plaatse, waar men het priesterkoor verwach
ten zou, bevindt zich echter de effectenhoek, en daar
naast het telegraafkantoor en eenige bureau's. 

De wand boven de ruimten, voor den effectenhandel 
bestemd, wordt ingenomen door een groot fresco-schil
derij , dat de kolonisatie der Oostzeeprovinciën door 
den handel voorstelt, en met zijn vele bisschoppenen 
andere geestelijken wel in dit interieur past. 

Naast den hoofdingang, die aan een der zijgevels 
gelegen is, vindt men een leeszaal en een trap naar 
de verdieping. De wanden dezer trap zijn met zeer 
karakteristieke, doch eenigszins harde fresco's versierd, 
die den Bremer handel op zinrijke wijs symbolisch 
voorstellen. De bovenlokalen, die allen van de galerij 
toegankelijk zijn, bestaan uit monsterzalen, kantoren 
en een groote zaal, waar de Bürgerschaft, een lichaam 
dat wel eenige overeenkomst heeft met onze gemeen
teraden , vergadert. 
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Aan de oostzijde van de eigenlijke beurszaal vindt 
men een gebouw, dat kantoorlokalen bevat, door 
een passage van de Beurs gescheiden is, doch in stijl 
met het beursgebouw overeenkomt. De vorm van 
dit gebouw gelijkt wel eenigszins op dien van het 
koor eener kerk. De kooromgang dient als corridor, 
de kapellen zijn kantoren ; ter plaatse, waar het altaar 
zou moeten staan, is een fraaie halfcirkelvormige trap 
aangebracht In den kelder is een restaurant. 

Het uitwendige van de Beurs is uit lichtgele baksteen 
en Obernkirchner zandsteen opgetrokken. Kleurscha-
keering vertoont het gebouw niet, daar de kleuren van 
zandsteen en baksteen zoo goed als ineensmelten. 
De detailleering doet zien, dat de bouwmeester een 
volgeling der nieuwere Hanoversche school is. Het 
minst geslaagd achten wij de bekapping, die uit be
trekkelijk lage mansardes bestaat, wat niet best bij 
den Gothischen stijl past. ( Wordt vervolgde) 

BIJ D E P L A A T . 
Onder de grafteekenen, die zich in de Sint-Fóisebius-

of Groote kerk te Arnhem bevinden, komt aan dat van 
Joost Sasbout, tegen de noordzijde van den koorafsluit-
muur aangebracht, althans wat kunstwaarde betreft, de 
eerste plaats toe. 

Joost Sasbout stamde af van een oud aanzienlijk 
Hollandsch geslacht; zijn vader was onderscheidene 
malen Burgemeester van Delft, in welke stad hij in 
1487 geboren werd. Na vele jaren deel te hebben uit
gemaakt van het hof van Holland en van dat van Fries
land , werd hij door Karei V in 1543 tot kanselier van 
Gelderland benoemd. Hij was gehuwd met Catharina 
van der Meer en stierf den I4 d e 1 1 November 1546 te 
Haarlem. Zijn stoffelijk overschot werd in de pAise-
biuskerk te Arnhem bijgezet. 

Het monument, ter zijner gedachtenis opgericht, is 
een der schoonste voortbrengselen onzer vroeg-Renais
sance. Het vertoont in zijn details een zoo groote 
overeenkomst met den beroemden schoorsteen in het 
Raadhuis te Kampen , dat wij niet aarzelen, het als 
een werk van denzelfden Colijn van Camerijck, die deze 
schouw beitelde, aan te merken. Waarschijnlijk heeft 
die meester bij zijn terugreis naar Vlaanderen, zich 
eenigen tijd te Arnhem opgehouden en is hem toen 
de opdracht tot het maken van dit gedenkteeken gedaan. 

De verhoudingen zijn zeer schoon; het beeldhouw
werk , ofschoon met verf bedekt, verraadt groot mees
terschap ; vooral de liggende jonge vrouw met het half 
vergane lijk daarnaast munten uit door natuurlijkheid. 
De stijl der ornementen toont, evenals die van den 
schoorsteen te Kampen, duidelijk, dat de beeldhouwer 
een Vlaming was. 

Het monument, in zandsteen gehouwen, is vrijwel 
bewaard gebleven; slechts een gedeelte van den on
dersten saterkop, eenige fragmenten der lijsten, de 
beide consoles op de bovenkroonlijst en een paar stuk
ken van de bekroning ontbreken. Zij zijn waarschijnlijk 
verloren gegaan , toen het gewelf van het hooge koor 
instortte en ook het monument van Hertog Karei van 
Gelder deerlijk gehavend werd. Een arm van het ge
raamte is waarschijnlijk door kwaadwilligen afgebroken. 

In onze afbeelding is het monument, naar analogie 
van den Kamper schoorsteen gerestaureerd, voorge
steld. 

Het opschriftbord, dat thans in gouden letters op 
rooden grond met een deel van Corinthen X V prijkt, 
is waarschijnlijk eerst na de Hervorming aangebracht. 
Wellicht \'indt men daarachter thans nog overblijfselen 
van het relief, dat daar eens aanwezig was. 

Onder dit opschriftbord staat: 

Hier lciit begraven Joes Sasbout 
Cantzler des Furstcndoms Gelre 

Kïi Graefschaps Zutphen en start 
Den XII1J den November an" N V c X L V I 

en daarnaast: 
A n o XVcLX den VIII November starf 

Toncvrö Catarina van der Meer 
Sijn huijsvrou en leijt begraven 

In den Hage in Hollant. 

Nog lager staat het grafschrift, dat dc kanselier zelf 
vervaardigde: 

Siste gradü. Quod es ipse fui. Fortassis eris eras 
Ouod sum. cadaver putridü. 

Olim Jodocus er;i Sasbout. Me misit in auras 
Delft Clara pars Bataviae. 

Ter denis patriae causas dccidimus aüis 
Pars consili haud in gloria. 

Deinde et pacatis praeses jus Ccasare Gelris 
Dixi jubente Carolo. 

Quid t i tul i , quid opes, quid nüc prudetia prodet, 
Mors suiiia miscet intimis. 

Sola manet virtus homini post Itinera, Solam 
Duin vivis hanc ama. Vale. 

Vivus sibi scripsit. 
Vixit an I.1X mês VIII 

Obiit M D X L V I Novemb X I V 

hetwelk vertaald, ongeveer luidt: 
Sta stil. Wat gij zijt ben ik geweest. 
Misschien zult gij morgen zijn wat ik ben, een vergaan lijk. 
Eens was ik Joost Sasbout. Delft, een beroemde plaats in 

Holland, zag mij geboren worden. 
Dertig jaren besliste ik als een niet onwaardig lid van den 

Raad over de zaken van het vaderland. 
Daarna heb i k , in naam van Keizer Karei , als kanselier 

van Gelderland recht gesproken. 
Wat baten nu titels, wat rijkdommen, wat verstand? 
De dood maakt zelfs het hoogste laag. 
Slechts de deugd des menschen blijft na zijn dood. Bemin 

haar dus zoolang gij leeft. Wees gegroet. 
Terwijl hij leefde heeft hij dit voor zichzelf geschreven. 
Hij leefde negen-en-vijftig jaren, acht maanden en tien dagen. 
Hij stierf den 14 November 1546. 

A . W . WEISSMAN. 

BOND V A N N E D E R L A N D S C H E P A N - E N T E G E L 
F A B R I K A N T E N . 

Op Zaterdag, den tweeden dezer maand, werd in eene zaal 
van het I/aagsche Koffiehuis, te Utrecht, de eerste algemeene 
jaarvergadering gehouden van den Bond van Nederlandsche pan
en tegel-fabrikanten. 

Deze bond, betrekkelijk kort geleden opgericht, heeft tot 
bestuur de volgende heeren: D. j . van Wijk (Geldermalsen), 
president; C. Stolp (Valkenburg bij Leiden), vice-president; 
P. J. Mulder C.Wz. (Utrecht), secretaris; D. R. Oostveen 
(l'trecht), penningmeester: en als commissarissen de hh. J. 
Fontein Tuinhout (Harlingen), B. van Wijk (Woerden), C A . 
Zeïvelder (Woerden), 

De Voorzitter, de heer D. J. van Wijk, opende de vergade
ring met een hartelijke toespraak, waarin hij de hoop uitsprak, 
dat de Bond spoedig blijken zou aan het doel te beantwoorden 
en elk der leden daartoe het zijne zal bijdragen, alsmede dat 
zij, die thans nog geen lid zijn, daardoor aangemoedigd zullen 
worden om toe te treden, en zoodoende mede te werken tot 
behartiging van elkanders en eigen belangen. 

Een viertal punten ter beraadslaging en behandeling waren 
voor deze vergadering aan de orde gesteld en maakten het 
onderwerp van uitvoerige gedachtenwisseling uit. Omtrent 
het eerste punt: hei aankoopen van brandstoffen en bloc hij 
publieke inschrijving werd erop gewezen, dat men breken moet 
met de gewoonte, om ieder voor zich de noodige brandstof op 
te doen, en trachten moet ertoe te komen, dat alle leden 
van den Bond opgave doen van hetgeen zij voor brandstoffen 
noodig hebben. De belangrijke hoeveelheid hierdoor te verkrij
gen , zal ertoe kunnen leiden om de levering volgens inschrij
ving te doen plaatshebben, en zoowel steenkolen als turf direct 
te betrekken, zonder aankoopen bij of door tusschenpersonen 
te doen. Dit voorstel, goed uiteengezet en grondig toegelicht, 
werd met algemeene stemmen aangenomen. 

Het tweede punt, door den heer Zeïvelder ingeleid, had be
trekking op de miiittelen om tot meerdere winst te geraken, 
waartoe men niet komen moet door hoogere prijzen te bedingen, 
maar door vermindering van productie-kosten. Hiertoe kan 
b. v. strekken het nemen van gemeenschappelijke proeven met 
de eene of andere nieuwe machine, van wier goede uitkomsten 
men niet geheel zeker is en wier aankoop voor e'en l id te be
zwarend zou zijn, althans voor de proefneming. Men kan zich 
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op een of ander punt doen voorlichten door mannen, die zich 
speciaal met het onderzoek of de studie van iets hebben bezig
gehouden. Zoo is op voorstel van den Voorzitter besloten, 
den heer J. J. van Oordt, directeur van het Technisch bureau 
te Arnhem, uit te noodigen, over een bepaald onderwerp te 
komen spreken, d. i . in eene nadere bijeenkomst der leden 
zijne meening te komen uiteenzetten, bezwaren daaromtrent 
op te lossen, vragen en nadere inlichtingen tc beantwoor
den, enz. 

Reeds op deze vergadering kwam het nut van gemeenschap
pelijke bespreking uit, toen een der leden den anderen wees 
op eene kleine machine, bij hem in gebruik; de daaraan ver
bonden voordeden werden uiteengezet, de kosten opgegeven 
cn ook aangetoond welke kleine gebreken alsnog moesten 
worden weggenomen, waarop bij het maken van een dergelijk 
toestel kan gedacht worden. In zulke middelen ligt de moge* 
lijkheid, om zonder druk op de afnemers, d.i. zonder prijsver-
hooging van het fabrikaat, meer winst te behalen; dit lo
genstraft dus van zelf de vrees bij hen, die nog niet tot het 
lidmaatschap van den Hond zijn toegetreden, als zou men, als 
in vroegere jaren, zich voornamelijk verbinden cn aaneenslui
ten om zooveel mogelijk hooge cn uniforme levcringsprijzen 
vast te stellen. 

Punt 3 , inkorting van het crciiict, werd door de Vergadering 
vooral als zeer wenschelijk voorgesteld. Men zal dan ook 
trachten tc bereiken dat vooral bij aannemingen de verkoopen 
op vaste, korte termijnen worden gedaan. 

Het vierde punt betrof het rondzenden van vertrouwelijke 
mededeelingen aan de leden van den Bond, omtrent de meer
dere of mindere soliditeit der afnemers. Het nuttige van 
den maatregel werd erkend, en algemeen zag men er een 
middel in dat tot bevorderdering van wederzijdsche belangen 
leiden kan. 

Eene niet onbelangrijke zaak. die in den laatsten tijd tot 
vrij wat gedachtenwisseling heeft geleid, n.1. het wenschelijke 
of niet wenschelijke van beschermende rechten, kwam daarop 
aan de orde. Over het algemeen verklaarde de Vergadering 
zich niet voor protectie en zag zij meer belang in het vrij-
handelsstelsel; het stelsel der reciprociteit werd wenschelijk ge
acht. Duitschland b v. wil op Holl . pannen een invoer-be-
lasting leggen van ƒ 2 ; welnu, wederkecrig zij dit ook het 
geval tegenover de Duitsche pannen; bestaat zulk eene aan
leiding niet, dan houde men zich onzerzijds aan vrijen handel. 

De beslissing evenwel is aangehouden, en besloten om naar 
de volgende, reeds voorgenomen vergadering van protectto-
nisten twee afgevaardigden te zenden, met v r i j mandaa t . 
Tot afgevaardigden zijn gekozen de heeren D. van Oostveen 
en P. J. Mulder, beiden van Utrecht. 

Er werd besloten de gelegenheid open te stellen tot het vor
men van ondcrafdeelingen, die wenschelijk zijn, omdat de be
langen van dc eene landstreek dikwijls zoo verschillen of af
wijken van dc andere. Waar dus de algemeene belangen soms 
plaatselijke bezwaren zouden kunnen opleveren, zullen deze 
door het vormen van afdeelingen worden opgeheven. 

Eene kleine wijziging werd in het Pestuur gebracht door 
de benoeming van den heer H . M . A . de Kanter, te Alfen 
aan den Ri jn , tot commissaris. 

Als plaats voor het houden der volgende algemeene vergade
ring werd weder Utrecht aangewezen. 

T A X A T I E V A N B R A N D S C H A D E . 
(Ingezonden.) 

Mijnheer de Redacteur, 
De Directeur-generaal der Maatschappij « Z e e b a d S c h e v e 

n i n g e n " heeft dezer dagen, blijkens de dagbladen, in eene 
vergadering van aandeelhouders durven verklaren, dat hij mij 
van plichtverzuim heeft beschuldigd. 

De Directeur-generaal bepaalt zich bij het woord "plicht
verzuim", — zonder aan te wijzen, waarin dit zou hebben 
bestaan. 

Opdat het publiek kunne oordeelen, wensch ik eene ver
duidelijking te geven. 

Vanwege assuradeuren was een deskundige tot taxatie der 
door en tengevolge van den brand van 1 September j.1. aan 
de gebouwen toegebrachte schade benoemd; vanwege de ge
meente, de verzekerde, werd ik als deskundige ten zelfden 
einde gekozen. 

Nu is, ik moet het erkennen, dadelijk en voortdurend een 
verschil van gevoelen tusschen den Directeur-generaal en mij 
gebleken omtrent hetgeen in deze mijn plicht was. 

De Directeur-generaal meende steeds, dat de door de ver
zekerde gemeente gekozen taxateur verplicht was het schade-
cijfer zoo hoog mogelijk ten bate der verzekerde op te drijven. 

Was dit werkelijk mijn plicht, dan moet ik erkennen dien 
schromelijk te hebben verzuimd. 

Maar ik meende en ik meen nog, dat de taxateur, onver
s c h i l l i g door w i e n hij b e n o e m d i s , moet begrooten de 
w e r k e l i j k g e l e d e n brandschade en dat ik dus uit mijne 
benoeming vanwege de verzekerde gemeente geene aanleiding 

moest of zelfs mocht nemen om hooger te taxeeren, dan ik 
in gemoede vermeende door assuradeuren wegens brandschade 
verschuldigd te zijn. 

Bij dit ons verschil van gevoelen moge het oordeel van den 
Directeur-generaal doen zien, dat hij geen middel onbeproefd 
laat om zijne Maatschappij te bevoordeelen, —minstens schijnt 
het echter o n g e p a s t , dat hij mijne te goeder trouw volge
houden tegenovergestelde meening eenvoudig als plichtverzuim 
brandmerkt. 

Ware ik voor zijn aandrang bezweken, had ik hooger ge
taxeerd, dan ik werkelijk de schade oordeelde te bedragen, — 
ik zou meenen, dat ik juist dan aan mijn plicht als eerlijk 
man had te kort gedaan, en ik zal het mij steeds tot een eer 
rekenen, zoo de Directeur-generaal hierin een grief tegen mij 
blijft zoeken. 

Ik wijs nog op enkele bijzonderheden. 
De Directeur-generaal verlangde o. a., dat ik zou begrooten 

ter algeheele vergoeding voor de terrasbeyloering aan de 
zeezijde, nieuwen muziektempel, id gascandclabrcs; aan de 
landzijde geheele vergoeding voor de omloopende galerij met 
bogen, ijzeren binten en bevloering enz., le zanten tot een 
bedrag van eenige tienduizenden guldens. 

Deze opvatting heb ik onmiddeÜijk gewraakt, en verklaarde 
ik zulke onereuse bcgrooting niet te kunnen doen, omdat mij 
de taak was opgedragen om de b r a n d s c h a d e vast te stellen, 
en daarvoor de vergoeding te bepalen en niet om vergoeding 
te eischen voor wat geene schade had geleden, terwijl ik 
tevens mijne overtuiging uitsprak, dat, als ik met zulke voor
stellen aankwam, de taxateur der assurantie-maatschappijen 
alle reden had, om met mij niet tot eene minnelijke regeling 
der schade te willen komen. 

Daar mij nu bij mijne benoeming door heeren Burgemeester 
en Wethouders was opgedragen om de expertise te volbrengen 
met den meesten tact. meende ik des te meer het belang der 
gemeente (die zeker niet meer dan vergoeding der werkelijke 
brandschade verlangde) hooger te moeten stellen, dan den wil 
van den Directeur-generaal van het Kurhaus. 

Door vele belangrijke expertises, die ik meen naar behooren 
te hebben volbracht, wist ik hoe moeilijk het is, hoeveel zorg 
er wordt vereischt, hoeveel onafhankelijkheid, eerlijkheid en 
standvastigheid daarbij worden gevorderd, en begreep ik dit 
bepaaldelijk ook hier voor oogen te moeten houden, waar ik 
tegenover den taxateur van acht buitenlandsche maatschap
pijen alleen stond. Van den aanvang af stelde ik dus in deze 
mijn gedragslijn vast, onafhankelijk van alle invloeden. waar
door ik meende aan mijn plicht tekort te doen. 

Over de grondslagen der wijze van taxatie was ik het nu 
ook spoedig met den door assuradeuren benoemden taxateur — 
dank zij diens eerlijk optreden — eens. 

Bestek en teekeningen van den opbouw van het Kurhaus 
en alle mogelijke en noodige gegevens, door de assurantie
maatschappijen ons verstrekt, gaven ons voldoende aanwijzin
gen om, was het soms niet dan na zwaren strijd, tot overeen
stemming te komen, terwijl, waar wij dit noodig oordeelden, 
inlichtingen en opgaven aan den Directeur-generaal werden 
gevraagd. 

De door mij ten overvloede aan den Burgemeester overgelegde, 
en op officiëele gegevens berustende begrooting bewijst, dat 
het Kurhaus voor de getaxeerde waarde bij a a n b e s t e d i n g 
in zijn vroegeren toestand r u i m te herbouwen was. 

Dit wordt bevestigd door de mededeeling van «alleszins be
voegde zijde" in het Dagblad van 21 Apri l 11.: 

»Dat het werk thans is aangenomen door den heer Henkenhaf, 
«architect van den eersten opbouw, en v o o r het b e d r a g 
«de r t a x a t i e , echter niet alleen, om het te brengen inden 
"Staat, zooals het is geweest, maar ook daarin aan te brengen 
«alle verbeteringen, die het Gemeentebestuur heeft voorge
schreven." (Zie ook handelingen van den Gemeenteraad, dato 
5 October 1886, no. VI.) 

Wat nu te denken van de verklaring van den Dir.-generaal 
in zijn verslag: 

«Dat het cijfer der schadevergoeding voor het gebouw zoo 
«laag is, d a t hij z i c h n i e t r u i m k a n b e w e g e n , en er 
«meer geld voor de wederoprichting moet worden besteed, dan 
«door de assuradeuren is vergoed." 

D a a r v a n w ij t h ij aan mij d c s c h u l d ! 
Dat hij zich niet ruim kan bewegen, is mogelijk, maar dat 

de brandschade — en hierop alleen komt het aan — v o l l e d i g 
vergoed is, wordt door genoemde mededeeling in het «Dagblad" 
reeds voldoende bewezen. 

Als men bovendien weet. dat de Directeur-generaal eenige 
muren, die door ons als experts waren afgekeurd, en dus door 
assuradeuren zijn vergoed, (welke muren waren gespaard, en 
bijgevolg wélke waren afgekeurd, is door mij in een afzonder
lijke bijlage den I7n September 1886 aan den heer Burgemeester 
en den Directeur-generaal officieel medegedeeld) evenwel heeft 
laten staan, dan moet bij behoorlijke uitvoering. in plaats van 
een tekort, een aanzienlijk cijfer zijn overgehouden. 

Toen ik mijne taak had volbracht. en een cijfer van ƒ 52: 863 
was overeengekomen voor te vergoeden schade aan de gebou
wen, heeft de Directeur-generaal goedgevonden, de uitbetaling, 
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door dc Gemeente, te doen weigeren van mijne zeer matige 
vordering van / 1000. als loon der expertise. 

Ik werd daardoor genoodzaakt het Hoofd van het Gemeente
bestuur tc dagvaarden tot betaling dier vordering. 

De Directeur-generaal — zeer begrijpelijk — bevreesd voor 
een procedure, die ik evenwel gaarne had gevoerd, om ons 
verschil van beschouwingen over recht en plicht in het licht 
te kunnen stellen, gaf - vóór den rechtsdag, — den Burge
meester verlof om mijne vordering te voldoen, maar durfde 
hierbij de bewuste aanklacht voegen, waarin hij mij van plicht
verzuim beschuldigde. 

Waarom dat quasi plichtverzuim niet gebezigd, niet durven 
bezigen als verdediging in rechten tegen mijne vordering? 

De in het verslag van den Directeur-generaal geroemde cou
lante afdoening door assuradeuren , het erkende gevolg daar
van : het tijdig gereed zijn van den wederopbouw, is dan ook 
te danken aan werkelijke plichtsbetrachting cn werkelijke 
behartiging door mij van de belangen der Gemeente, die niet 
kon verlangen hoogere schadevergoeding dan haar toekwam, 
en die door overdreven begrooting mijnerzijds zeker niet zou 
zijn gebaat, maar in een proces met assuradeuren zoude zijn 
gewikkeld, die zeker niet bereid zouden zijn bevonden elk 
cijfer tc betalen, door den Directeur-generaal begeerd, al lag 
daarin niet schadevergoeding, maar voordeel en profijt ter 
gelegenheid van den brand. 

Aan elk onbevooroordeelde nu het oordeel, hoe de beschul
diging van plichtsverzuim, mij door den Directeur-generaal 
naar het hoofd geworpen, moet worden gequalificeerd! 

Met de opname dezer regelen, mijnheer de Redacteur, zult 
gij zeer verplichten 

UEd. dw. dienaar 
J. V A N L I T H Jr. 

's-H ag e, 5 Juli 18S7. 

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 Y E N H A G E . Bij Kon. besluit van 3 Juli 1SS7 n°. 31 i s , 

met ingang van 11 Juli 18S7: 
i " . eervol ontslag verleend aan den heer J. G. van den Bergh, 

op zijn daartoe gedaan verzoek, als Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, met dankbetuiging voor de vele en ge
wichtige diensten door hem aan den Koning en aan den lande 
bewezen; 

2". benoemd tot Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid dc heer J. N'. Bastert, lid van de Staten van Utrecht, te 
Maarseveen; 

3". de Minister van Marine F. C. Tromp ontheven van de 
waarneming der functien van Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, hem tijdelijk opgedragen bij Kon. besluit dd. 
7 Juni 1887 n°. 4 . met dankbetuiging voor de gedurende die 
waarneming aan den lande bewezen diensten. 

— Bij Koninklijk besluit van 3 Juli 1887 n". 42 i s , met in
gang van 1 October 1887, aan de hoofdingenieurs der tste 
klasse van 's Rijks waterstaat. J. de Kruyff en L . J. du Celliée 
Muller, op hun daartoe gedaan verzoek, een eervol ontslag 
verleend als zoodanig, onder dankbetuiging voor de goede 
diensten door hen aan den lande bewezen. 

— Door den Minister van Marine, tijdelijk belast met de 
waarneming der functien van Minister van Waterstaat, is, 
onder dagteekening van 6 dezer, n". 25 , de volgende circulaire 
verzonden aan de Commissarissen des Konings in dc provinciën: 

«Volgens eene missive van den Minister van Binncnlandsche 
Zaken van 4 Juli 1S64, n°. 355, vermeld bij Mr. Van Oosterwijk, 
aanteckeningen op de gemeentewet, bl. 772, behoort het geven 
van vrorschriften omtrent rooiing eigenaardig tot de taak der 
plaatselijke besturen, hetgeen niet wegnam, dat. wanneer ten 
aanzien van Rijkswegen andere bepalingen noodig mochten 
schijnen, deze van regeeringswege konden worden gesteld. 

»Door eenen uwer ambtgenooten wordt mijne aandacht ge
vestigd op het gemis van algemeene politie-bcpalingen, waarbij 
het bouwen binnen zekeren afstand van Rijkswegen aan eene 
vanwege het openbaar gezag vast te stellen rooilijn is onder
worpen, en op de omstandigheid, dat sommige gemeentebestu
ren van meening zijn, dat gemeentelijke verordeningen niet op 
Rijkswegen van toepassing zijn. 

»Na overleg met den Minister van Binncnlandsche Zaken 
heb ik de eer u erop te wijzen, dat, zoolang daarin niet is 
voorzien, de plaatselijke bepalingen omtrent rooiing ook voor 
het bouwen langs Rijkswegen van toepassing zijn, en u te 
verzoeken, de plaatselijke besturen hieraan, zooveel noodig, 
te herinneren." 

A M S T E R D A M . De werkzaamheden voor den bouw van het 
Kon.Ned. Circus O s c a r C a r r é aan den Binnen-Amstel, zul
len Maandag 11 Juli a. s., tot kapshoogte zijn gevorderd. 

Op 12 Apr i l 1. 1. werd de eerste spade in den grond gestoken, 
zoodat in drie maanden tijds dit kolossale werk als uit den 
grond is verrezen. Wat dit zeggen wi l , moge blijken uit eenige 
afmetingen en hoeveelheden, welke hier volgen. 

De breedte aan de straat bedraagt 39 M . , die aan de ach

terzijde 47 M . en de diepte 56 M . , van welk oppervlak circa 
I 470 M* in het water moest worden opgebouwd. De hoofd

muren moeten tot aan de kapgebinten, overeenkomende met 
19.20 M. -(- A P . , worden opgehaald. 

Nadat de oude gebouwen waren gesloopt, ondervonden de 
fundccringwerken eenige vertraging, doordien vele oude fun
damenten van molens, wallen en regenbakken, alle proefstuk
ken van den bekenden solieden geest onzer voorvaderen, moesten 
worden opgeruimd; daarna kon worden overgegaan tot het slaan 
van 1540 palen en het verder gereedmaken der fundeering. 

Voor den opbouw moesten worden verwerkt 3 milliocn met
selsteen en daaraan evenredige hoeveelheden hout, ijzer en 
natuurlijke steen. lederen dag moest ruim een scheepslading 
Waalsteen verwerkt worden. 

Alleen door de grootste krachtsinspanning is het mogelijk 
geweest dit resultaat tc bereiken en bestaat nu alle kans het 
gebouw nog dit jaar gereed te zien. Zooals bekend is, werden 
de werken, onder leiding van de architecten Vuijk en Van 
Rossem, door den heer B. van Buuren uitgevoerd. 

Het bovenstaande moge tot bewijs strekken dat ook in Neder
land groote bouwwerken in een minimum van tijd kunnen tot-
standgebracht worden; de reputatie onzer aannemers is trou
wens al ver over de grenzen bekend. 

Of dergelijke wijze van werken echter in het belang der 
bouwkunst, en vooral in dat der bouwambachten, de meest 
gewenschte is, blijft eene andere vraag en het ware te wen-
schen, dat de werkgevers niet dan bij hooge noodzakelijkheid de 
uitvoerders tot zulk overhaast werk verplichtten. 

— De ingenieur van den Waterstaat heeft geadverteerd, dat 
de diepte van de Kculschevaart tusschen Amsterdam en Weesp 
van dien aard is, dat niet langer schepen met 2.10 M. diepgang 
kunnen worden toegelaten. Het maximum is nu gesteld op 
1.85 meter. Hieruit blijkt voldoende hoe dc Amsterdamsche 
handel zich moet behelpen. 

— Dinsdag den I2en Juli a. s., te i o 1 , uren, komt voor 
het Gerechtshof alhier in behandeling het hooger beroep, 
ingesteld door de Utrechtsche aannemers F. W. van Vloten en 
K. Keers tegen een vonnis var. de Arrondissementsrechtbank 
te Utrecht van 14 Febr. j l . , waarbij beiden veroordeeld zijn tot 
14 dagen gevangenisstraf wegens valschheid in een inschrij
vingsbiljet en gebruikmaking van het valsche stuk. 

— Van den kloeken voorgevel van het concertgebouw is een 
fraaie photographische afbeelding verschenen, vervaardigd door 
den pnotograaf Oosterhuis, Stadhouderskade. In den winkel 
van de firma Buffa, Kalverstraat, is zij tentoongesteld. Dat 
ze daar bij velen den wensch tot ingebruikstelling van dit 
grootsche en doelmatig ingerichte gebouw zal opwekken, is 
zonder twijfel, maar ze moge er ook een woordje spreken tot 
zoovelen, die zonder bezwaar het vereischte kapitaal konden 
helpen voltooien en het totdusver nog niet deden. Het duurt 
waarlijk te lang voor een muzieklievende stad als Amsterdam. 

(N. v. d. D.) 
ROTTERDAM. De meubeltentoonstelling, te houden vanwege 

het Kon. Ned. Handelsmuseum, zal plaatshebben van 3 Sep
tember tot en met 2 October a. s. in de groote bovenzaal en 
restauratiezaal der Sociëteit Harmonie (Doelen). Tot heden 
zijn ingeschreven 37 ameublementen, 21 heeren- cn 9 dames-
bureau's en eenige losse meubelstukken, van 28 fabrikanten. 

Er zal nog plaats zijn voor hoogstens een 4t.1l ameublementen. 
A R N H E M Er bestaat uitzicht, dat dc infirmerie aan den 

Eusebiusbuitensingel binnen een paar jaar wordt opgeruimd, 
waardoor dit deel der stad aanzienlijk verbeterd kan worden. 
Deze infirmerie is eigendom der stad, maar in bruikleen bij 
het Departement van Oorlog, dat tegen afstand van een vrij 
terrein nabij Klarenbeek cn eene bijdrage van ƒ 50,000 in de 
kosten voor eene nieuwe infirmerie zich alsnu bereid heeft 
verklaard de beschikking over het oude gebouw aan de Ge
meente te geven. De Gemeenteraad heeft zich met dit denk
beeld vereenigd, dat alsnu aan de goedkeuring van de Wet
gevende Macht moet worden onderworpen. 

G R O X I N G E X . De Raad behandelde Zaterdag j l . eene voor
dracht van B. en W. tot voorloopige vaststelling van een plan 
van den aanleg eener nieuwe veemarkt op het vroeger daar
voor aangewezen terrein van de thans ontruimde mestvaalt, 
dat zou moeten worden vergroot door aankoop van een per
ceel grond, aan de Provincie behoorende. Op voorstel van een, 
der leden werd echter besloten de voordracht aan te houden 
en B. en W. uit te noodigen, inmiddels een onderzoek in te 
stellen naar de mogelijkheid en de wenschelijkheid om de 
veemarkt te vestigen op een terrein, gelegen ten noordwesten 
van het station. 

— Wij verwijzen naar een in dit blad opgenomen verslag 
van den Bond van Nederlandsche pan- en tegelfabrikanten. 
Het bestuur van dezen Bond schijnt in goede handen te zijn; 
wordt op den ingeslagen weg voortgegaan, dan kan veel ge
daan worden tot bevordering van eene industrie, die steeds 
zoo hoog stond in ons vaderland. Samenwerking van alle fa
brikanten is echter noodig om dit doel te bereiken. 
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De civiel-ingenieurSnethlage is benoemd 
tot hoofdingenieur bij de Ned.-Zuidafrikaan-
sche Spoorwegmaatschappij. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

O p z i c h t e r - T e e k e o a a r . 
Te Arnhem wordt onmiddelijk op eene be

zoldiging van /70 a f 80 ' i maande gevraagd 
een B E K W A A M O P Z I C H T E R , goed 
kunnende detailleeren en geschikt om een 
werk goed uittevoeren. 

Deze betrekking is voor den tjjd van 0 
maanden, doch kan wellicht van langeren 
duur zijn. 

Alleen op buitengewoon goede referentiën 
van bekende architecten zal worden acht 
geslagen. 

Brieven franco onder N" . (iOS aan DE 
JONGH'S Advertentiebureau Arnhem 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM,rallen op Maandag 18 Juli 1887, 
des middags te l i uren, op het Raadhuis, 
in het openbaar aanbesteden: 

a. H e t bouwen van een R I O O L , 
kru isende de 2e B ü d e r d i j k s t r a a t , 
gaande door de le Helmersstraat , 
deels i n de Gemeente Amster 
d a m , deels i n die v a n N i e u w e r -
A m s t e l , en bet graven van een 
S L O O T i n het ver lengde v a n 
dat r i o o l tot en i n de 2e dwars
straat , i n het bouwplan v a n de 
Niiamloozo Vennootschap „ O v e r 
t o o m " onder N i e u w e r - A m s t e l ; 

6. H e t leveren en s te l len v a n 8 
s tuks 2-persoons geslagen ijze
ren U R I N O I R S met toebehooren. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen'ter Stadsdrukkery, 
tegen betaling van /0.20 voor de sub a en 
ƒ0.211 voor ile sub li genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven 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 II ethouders voornoemd, 
V A N T1F.NHOVEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 0 Juli 1S87. 

Ten overstaan van Mr. N . V A N HASSELT, 
notaris te 1; HONING EN, zullen op Woens
dag den 13 Juli 1887, dadelijk na afloop van de 
Domeinveiling, in het Concerthuis in de Poe
lestraat te GRONINGEN, publiek worden 

v e r l i o c h t : 

4 mmm MTERHEIN. 
Perceel I , groot 1 are, 35 c.A., Sectie H 

16S5 gedeelteljjk, gelegen aan de Lijnbaan-
straat. 

Perceel I I , groot 1 Are, 35 c.A., Sectie 
H 1C85 gedeeltelijk. gelegen als perceel I. 

Perceel III , groot 1 A. , 02c.A., Sectie H 
1077 gedeeltelijk, gelegen aan de Oosterhavcn. 

Perceel I V , groot 1 A . , 94c.A., Sectie H 
1077 gedeeltelijk, gelegen als perceel III. 

Mn. N . V A N HASSELT, notaris. 

BURGEMEESTER Ex WETHOUDERS van 
EINDHOVEN zjjn voornemens op Woensdag 
den 13 Julij a. s. des namiddags ten 3 uren 
op het Gemeentehuis in het openbaar aan te 
besteden: 

H e t maken van een vaste B r u g 
met Ke ibes t r a t ing over de 
D o m m e l . 

De phiatseljjke aanwijzing zal geschieden, 
des Maandags den 11 Julij, des namiddag! 
ten 3 ure. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
ter Secretarie en zijn aldaar verkrijgbaar van 
af den 3 Juljj tegen betaling van ƒ1 .50. 

De Notaris W. C. BöHTLINGK te Nijme-
gen zal op Donderdag 14 Juli e. k. 's avonds 
7 uur in het Hotel ST. CRISPIXUS aan de 
(hide Stadsgracht aldaar, bij toeslag zonder 
beraad verkoopen: 

1. Het Bu i tengoed „ S T A D Z I C H T " . 
op het Hoogeveld onder ilatert . 20 min. van 
iMimegen, in massa ingezet op. . ƒ10950. 

'2. De W E I D E „ H e t geslechte F o r t " 
in de Ooi, ingezet op / 'JOOO. 

Verhoog ingen worden aangenomen en 
nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar ten Kan
tore van voornoemden Notaris. 

Op Maandag den 25" Juli 1887. des mid
dags te ticaal f ure, zal door Burgemeester 
en Wethouder! der gemeente Leiden, op het 
Raadhuis aldaar aanbesteed worden: 

H e t maken en plaatsen v a n twee 
ijzeren Ophaalbruggen met bij
komende werken . 

In twee perceelen. 
Bestek en teekeningen liggen ter inzage 

en overname aan de Stadstiminerwerf, op 
eiken werkdag, de besteding voorafgaande, 
van 's morgens te 0 ure tot 's namiddags te 
4 ure, en zijn aldaar zoolang de voorraad 
strekt, iï /'1.50 per stel verkrjjgbaar. 

Aanwjjzing in loco zal worden gehouden 
op Maandag den 18 Ju l ia . ! . , des namiddag! 
te twee ure, beginnende bjj de Gepekte brug 
over den Ouden Rjjn. 

Verdere inlichtingen en inzage van detail-
teekeningen bjj den Gemeente-architect. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EX WETHOUDERS dei-

Gemeente Hl'lSSEN bij ARNHEM zullen 
op Donderdag 14 Juli e. k. des namiddags ten 
halt' drie ure in het openbaar ten Geiueen-
tehuize aanbesteden: 

H e t leveren en leggen van Cemen
ten r i o l e n en daarmede i n ver
b a n d staande werkzaamheden. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage op het Raadhuis, terwjjl afdrukken 
van het bestek tegen betaling van ƒ0.25 
verkrjjgbaar zijn ter drukkerjj van den heer 
G. J . TH IE ME te Arnhem. 

Openbare Verkooping 
BIJ INSCHRIJVING 

door den ONTVANGER DER REGISTRA
TIE EN DOMEINEN te DELFT op Dinsdag 
26 Juli 1887, des voormiddags te 10 ure in 
het Hotel LUBRECHTS (vroeger SCHAAP) 
achter het Stadhuis te Delft, 

V A N 

biiiU'n dienst geNtolflc 

Militaire en Hospitaal-Goederen, 
voorhanden te Delft, als: 

Paardenhaar , L e d e r , geslagen en ge
goten IJzer , K o p e r en andore Meta len , 
H o u t e n V o o r w e r p e n , Dekens, L a k e n s , 
Quadranten, enz. 

De verkaveling komt met eenige inlich
tingen voor in de verkoopsnotitiën. die op 
franco aanvrage gratis te bekomen zjjn door 
tusschenkomst van eiken Ontvanger der Re
gistratie en Domeinen. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 19» Julij 1887, des namid
dags ten 2 ure, aan het Ceiitraalbnreau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 400. 
He t m a k e n , u i t b r e iden , wi jz igen , 

verplaatsen en opru imen v a n 
gebouwen en in r i ch t ingen met 
daarmede i n ve rband staande 
w e r k e n op het s tat ion R O O 
S E N D A A L . 

R a m i n g ƒ 79000.—. 
De besteding geschiedt volgens !j 173 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 4d™ Juljj 1887 

ter lezing aan het Centraal bureau bij de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H. E. B E U X K E te 
llreda en is op franco aanvraag aan genoemd 
Ceiitraalbureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van /' 2.—. 

Inlichtingen worden gegeven aanhetCen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den l l d , n Juljj 18S7 ten 12 ure des 
middags. 

Utrecht, den 3<™ Julij 1S87. 

M J K E R t t A ^ BUYZERD 
S P E C I A L I T E I T 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
nu I:/)A. 

W . W E L M E R , 
56 W A R M O E S S T R A A T A M S T E R D A M . 

Atelier tot het vervaardigen van in lood gezet glas voor K e r k r a m e n en Apar t e -
montwerk. Besch i lde rd en gebrand Glas . Diaphan ie (imitatie beschilderd glas). 

Eene ri/nne sorteering Monsters en 'J'eekeiiuir/e,i steeds voorhanden. 
Eenig Etablissement in Amsterdam, Concurreeren.de prijzen met het Buitenland. 

Op aUe plaatsen worden Agenten gevraagd. 

DAMMAN £• WASHER, te BruxeUeiï. 
Anciennes Mfttsou T A S S O N ' Jfc W A S H E S et D A M M A N & C A S B A R D 

Fabriek van rijke en eenvoudige Parketvloeren, Bureau- en Schoolmeubelen. 
HYDROFUGE PARKETVLOEREN 

Systeem D A M M A N k CASSARD. 
M a s s i e v e e n 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, «aar zjj met eene bijzondere lijm hierop bevestigd worden: mooie dessins worden reeds tot den 
prijs van af 8 francs per • Meter geleverd. 

Hoogste bekroningen op vele Tentoonstel l ingen. 
PARIS 1867 en 1882 Eerediploma. — AMSTERDAM 1883 Eerediploma. - ANTWERPEN 1885 Eerediploma. 

Eenig Representant voor Nederland: THE0D. FERO. BIERHORST. Haarlem. Fabrikant van Marmer-Mozaïek. Granito en Asphalt-Vloeren. 

http://4t.1l
http://Concurreeren.de
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D E L I U T fi, C . 
OoKlxeeilIjk M l | Hollertlam. 

VLOER-en WANDTEGELS, 

TROTTOIR-, dim- E\ UZüSTEINTEfiUS. 
Groote voorraden. 

A.H. VAN BEEGEN, 
F A B R I K A N T TE 

Heil igerlee, proy. 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 . 

T O R E N U U R W E R K E N 

LUIDKLOKKEN 
Ten-op binnen- en buitenlandse!) 

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

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 

A. J . BACON & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

B E K R O O N D met G o u d e n , Z i l v e r e n e n B r o n z e n 
M e d a i l l e s . 

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 wor.Ln Kosteloos 
geleverd. 

PHOTOLITHOGRAPHIE, PHOTOZIXCOGRAPKIE 
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 IMiotalithograiihle, 
b|jzonder geschikt voor de reproductie van 
P l a n s , T e e k e n i n g e n enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor i'hoioziiita-
Kruplile voor de reproductie van P l a t e n en 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
z|jne -(1 1 , > p.. -i 1111. litiiiK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/rai co aanvragegratis toegezonden 

Gh. J. 

BECKER & BLMMMill. -
KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T 

ABMIKJI. 
£ R F A 

H O E X M E E T -
S-

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 h C H I T t C T E N 

LAIVDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmaiffeerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY U D . LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K 
TE 

AMSTERDAM 
B e l t w e g N " . 3. 

TRAGE WARK . NATUURL. ASPHALT 

H L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s f a l t w e g e n e n i l i t o D o r s c l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p l i a l t - M a s l i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e o , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B m g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zich 

' Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, ot b|j den Heer 
Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

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

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

KLUUT, TISSOT A C". 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor liet gal-
vaniseeren van jjzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de .Maatschappij tot Bevordering 
der Houwkunst Amsterdam. 

~J. R DE VRIES. 
Decoratieschilder 

VAN 
'~C,.'Z. M . d e n Ivoniuy. 
~ SPECIALITEIT 

F I E M E - O M É E . 
Nieuw versieringsmateriaal voor 

bouwwerken, bekroond mat bet Ee re-
diploma (hoogste onderscheiding) op do 
Internationale Tentoonstelling van 
Bouwmaterialen en aanverwante artike
len te Groningen, in ISSIi. 

Onovertrefbare vervanging van 
Sgraffito, biedt volkomen weel stand aan den 
invloed van ons klimaat, kan met het groot
ste succes worden gebezigd voor het ver
sieren van Pilasters, Friezen, Schil
den, Borstweringen, Wandbekleedin-
gen enz., wordt geleverd in alle gewenschte 
afmetingen, voor verzending geschikt, en 
des gewenscht overeenkomstig de tee
kening van den Architect. 

Monsterstukken worden op franco aanvrage 
gaarne ter bezichtiging toegezonden door den 
vervaardiger J . H . O E V R I E S , te Groningen 
A-Kerkstraat, en door de Agenten: 

F i r m a B r i n c k e n V a n V e e n , Damrak 110 te 
Amsterdam. 

J . v a n E e k e n Z o o n , Gierstraat to Haarlem. 
A . E . B r a a t , Goudsche singel 98, te llutterdam. 
A . S i n g e l s A z n . , Op de Vest, te Dordrecht. 
H . C . L a t h o u w e r s , te l'nght en '1 /{osei. 
A . d e M o r i e , Achter-Twijnstr.iat, Utrecht. 
C . T e u n i s s e n , Smitstraat, Nijmegen. 
A . J . A . A n d r i e s s e n , // hiterswijk. 
S J . H . T r o o s t e r , Terborgstraat, Ztcolle. 
S. A . C o l t o f , Tuinen, Iseuwartlen. 

Verklaringen van H.H. Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheid reeds 

gedurende 2 jaren bljjkt. 

H . & J . SUYVER, 
PABRIKANTEN V A N 

T001ETELS n WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E R 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 . 

adresseeren aan het 
G . K N O O P S C . O Z N . , 

Speciale Inrichting 
tot het maken van 

LICHTDRUKKEN. 
C o p i c ë n v a n t e e k e n i n g e n , g e t e e k e n d o p 

C a l q u e e r p a p i e r o l l i n n e n , i n l i c h t d r u k . 
werkende met 5 toestellen, verscliillenilc grootte. 

1', 35» „ G0EDKO0PER dan P H O T O L I T H O G R A P H I E . 
2', B E W E R K I N G Z E E R S N E L . 
8', F O U T E N of A B U I Z E N O N M O G E L I J K . 
4', A A N T A L naar W I L L E K E U R . 

Inlichtingen en Conditie, bü den Boekhan
delaar JOH. G. STKMLElt C Z N . Amsterdam. 

Voorhanden: Lichtdrukpapier, idem 
toestellen (in verschillende afmeting) en 
zinken spoelbakken. Kuime sortcering 
Teeken-, Doortrekpapier en Doortrek-
linnen. 
Gedrukt bij 6. W . van der Wiel & C°., t e Arnhem. 

R C H I T E C T V R A E T T I M I C I T I A 
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Den leden wordt bericht, dat de heer Jan Springer, 
als Bestuurslid en lid der Commissie van Redactie 
herbenoemd in de vergadering van 15 Juni j l . , deze 
functiën weder heeft aanvaard. 

Als buitenlid is toegetreden de heer J. G. van 
Gendt A.Lzn., te Kralingen. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Brenimer Hzn. 

(A. etA.) D E SCHETSTOCHT. 
Op Zondag 3 Juli vertrokken de deelnemers aan den 

schetstocht op den bepaalden tijd per spoortrein van het 
Centraalstation. Het weder was gunstig en daarom be
sloot men te Heiloo uit te stappen en wandelend de reis 
naar Alkmaar voort te zetten. Toen de overal stoppende 
trein van het door den veldslag van 1799 welbekende 
dorp Castricum was vertrokken, waren wij weldra te 
Heiloo. Deze plaats heette vroeger Heiligloe (heilige 
plaats), waarschijnlijk omdat Willebrord er eene kerk 
heeft gesticht. In de nabijheid van een der kerken vindt 
men den Willebrordusput, zoo men zegt op het gebed 
van Willebrordus ontsprongen, en een eind verder in 
het bosch het plekje „de Preekstoel", waar Willebror
dus het Evangelie zou verkondigd hebben (680). Na 
het bezichtigen van deze merkwaardigheden en eene 
wandeling door het uitgestrekte landgoed Nijenburg, 
werd een oogenblik te Heiloo in „de Rustende Jager" 
vertoefd, waar een verfrisschende dronk verkwikking 
bracht en vanwaar de wandeling verder werd voort
gezet. Spoedig werd nu het Alkmaarderhout en kort 
daarna Alkmaar bereikt. Eenige leden voorzagen zich 
thans van de bekende Alkmaarsche panlatten, tot 
groot vermaak van Alkmaar's jeugd, in wier magen 
dit bouwmateriaal, dat eene sterke overeenkomst met 
koek vertoonde , spoedig verdween. Onder den aanhef 
van: „leve de panlatten" , besloot de jeugd dit bedrijf. 
Nu trok men Alkmaar binnen. De stad telt 14,500 
inwoners. Sommigen meenen, dat zij haar naam ont
leent aan de vele meren , thans polders, die haar om
ringden. Anderen vermoeden, dat de naam is afgeleid 
van Alic mare, dat is heilige plaats van het meer. 

In een brief van 1083 wordt meldinggemaakt van een 
tol te dier stede, dien Graaf Dirk II aan de abdij van 
Egmond in de 10e eeuw geschonken had. In 1116 
heetten de inwoners der plaats „burgers" (cives Alc-
mariensis) en omstreeks 1143 was hier eene munt. Her
haaldelijk had de stad te lijden van de burgeroorlogen, 
die Nederland in de middeneeuwen teisterden, voor
al toen zij de zijde koos van „Vrou Jakob" (Jacoba 
van Beieren); ook in den strijd tusschen het Kaas-en-
Broodvolk (1491). Alkmaar is in de geschiedenis hoofd
zakelijk bekend door de dappere verdediging tegen de 
Spaansche troepen, in 1573. Van hier ging de triomf
kreet uit „van Alkmaar begint de victorie". Het geu
zenliedje zong: 

Ze noemden de stad een vuilniskuil 
Met schimpen en verachten, 
Maar kregen den mond zoo vol van ' t v u i l , 
Dat ze er deerlijk in versmachtten. 

Het ontzet wordt jaarlijks herdacht. Op 8 October 
1873, de 300e verjaardag, werd dit buitengewoon plech
tig en feestelijk gevierd en een besluit genomen ter 
oprichting van een monument in het plantsoen. Dit 
monument, genaamd Alcmaria Victrix, werd 9 October 
1876 onthuld. Het sierlijk Victoriabeeld is het ont
werp van den heer Stracké te Amsterdam en staat op 
een hoog pedestal, waarop o. a. het wapen van Haar
lem gebeiteld is. 

De stad is regelmatig en net gebouwd. De Markt 
is in 1561 door aankoop en onteigening van vele hui
zen zeer vergroot. De Vroedschap besteedde hiervoor 

ƒ 3 0 0 0 , eene voor dien tijd aanzienlijke som. 
De leden der Schetsclub bezochten allereerst de Groote 

kerk, oorspronkelijk den heiligen Laurens toegewijd. 
Voorheen stonden op deze plaats twee kerken , waar
van de eene in het midden der 14e eeuw reeds een 
kersspelkerk was. De toren van de St.-Laurenskerk 
viel in 1468, tien jaren na zijne voltooiing om en be
schadigde beide kerken zoodanig, dat men ze afbrak 
en ééne nieuwe bouwde. Twee begijntjes werden door 
dit ongeluk verpletterd. De nieuwe kerk, genaamd 
de Groote kerk, gebouwd in Gothischen stijl, werd 
in 1521 ingewijd. Een schilderij van de vorige kerk 
is hier aanwezig, verder nog eene schilderij van 1504, 
in 7 afdeelingen, voorstellende de zeven werken van 
barmhartigheid. De kerk heeft twee orgels. Het k-léine, 
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in laat-Gothischen stijl , is van 1511 en vervaardigd 
door Hans van Coblenz. Het groote orgel is in 1645 
gemaakt naar het ontwerp van Jacob van Campen, 
met deuren, waarvan de buitenzijde beschilderd is door 
Cesar van Everdingen, en die den triumf van Ko
ning Saul na het verslaan van Goliath door David voor
stellen. Verder verdienen koorhek, preekstoel, ban
ken enz. vermelding. Eene hooggelegen zerk wijst de 
plaats aan, waar de ingewanden liggen van Graaf Floris 
V , in 1296 vermoord. In het zuiderkruis bevindt zich 
een koperen grafplaat, gegraveerd in gemengd-Gothi-
schen en Renaissancen stijl en behoorende bij het graf 
van Pieter Claess. Palinc, ridder van Jeruzalem , vroed
schap en meermalen Burgemeester van Alkmaar, over
leden in 1546, en zijne vrouw Josina van Eoreest, 
overleden in 1541. Deze plaat is afgebeeld in de 
Kronyk van het Histoiisch Genootschap te Utrecht, jaar
gang 1859. 

Nadat eenige schetsen van het inwendige der kerk 
waren genomen, bracht men een bezoek aan het Stad
huis. Dit gebouw, gelegen in de Langestraat, werd 
in 1509 begonnen en in 1520 in Gothischen stijl vol
tooid. De gevel is eenige jaren geleden gerestaureerd, 
waarbij de steenen kruistraceeringen niet zeer gelukkig 
door houten zijn vervangen. Achter het Stadhuis in 
de Schoutenstraat bevindt zich het Stedelijk Museum 
met merkwaardige schilderijen van het beleg van 1573; 
schutterstukken van Cesar van Everdingen, Zacharias 
Paulusz , e. a.; schilderijen van Maarten Heemskerk, 
De Grebber, V. d. Heck , W. v. de Velde, Honthorst, 
Brandon, Portman , Plas, Bosboom e. a.; wapens en 
vaandels uit den tijd van het beleg, strafwerktuigen, 
gefigureerde mopsteenen , gevelsteenen en andere merk
waardigheden. Van deze zalen kwam men in de zalen 
van het Stadhuis, en daar werden achtereenvolgens 
bezichtigd: de gehoorzaal der Rechtbank, de Prinsen-
zaal . de kleine Raadzaal met fraaie balkstukken en 
de zoogenaamde Blauwe kamer met keurig bewerkte 
kasten uit de verschillende perioden der Renaissance. 
Intusschen begon zich de trek naar eenige versterkin
gen te doen gevoelen en alvorens den tocht verder voort 
te zetten , namen de leden hun intrek in het hotel „de 
Burg" op het Hof, waar alles zich uitstekend liet sma
ken en waar de hotelhouder, de heer Spijkerman , den 
ouden roem der Noord-Hollandsche kaas handhaafde. 
Van hier ging het naar het bekende Waaggebouw. 
Koning Filips II gaf in 1557 toestemming tot het bou
wen der Waag en in 1569 gaf de bisschop van Haarlem 
verlof om het gasthuis naar eene andere plaats over 
te brengen tot „vermeerderinghe van de Koninklyke 
Majesteyts Wage." De voorgevel werd in 1582 vol
tooid. In 1581 had Willem van Oranje de inkomsten 
der Waag aan de stad geschonken. In 1597 bouwde 
men den toren met het kunstig klokkenspel. Bij eiken 
klokslag ziet men vier ruitertjes te voorschijn komen , 
waarboven een trompetter , die dan een deuntje blaast. 

Ruim eene eeuw na den bouw bemerkte men , dat 
de toren naar den zuidwestkant begon over te hellen. 
In 1715 werd hij daarom grootendeels vernieuwd. 
Het geheele gebouw werd eenige jaren geleden op 
zeer verdienstelijke wijze gerestaureerd. 

Nu ging het naar het Diaconie-oudemannen- en 
vrouwenhuis met toren en poort — vroeger het Witte 
Begijnhof of St.-Annaklooster. Naast dit gebouw be
vindt zich het Proveniershuis van Johan van Nording 
de Jonge (Huis van Achten). Deze gebouwen, datee-
rende uit de 16e en begin der 17e eeuw, werden in 
de schetsboeken opgenomen. Alvorens naar het sta
tion terug te keeren werd besloten de overige 16e- en 
I7e-eeuwsche gebouwen vluchtig in oogenschouw te 
nemen. Aan dit plan was juist een begin van uitvoe

ring gegeven toen een loodgieter en zinkwerker, de heer 
C. Ooievaar, de deur van zijn werkplaats opende en 
het oog terstond viel op de artistieke houtskoolteeke-
ningen, door dien loodgieter-kunstenaar op de witte 
muren van zijn werkplaats aangebracht. De vervaar
diger noemde de namen van eenige algemeen bekende 
Alkmaarsche typen, die hier waren geconterfeit. De 
trekken waren in enkele lijnen zoo karaktervol, dat geen 
oogenblik aan de gelijkenis getwijfeld werd. Dezelfde 
kunstenaar stelde daarna een groote collectie snijwerk 
ter bezichtiging, door hem op stukken zeeschuim uit
gevoerd. De groote verdienste werd algemeen erkend. 
Een ieder, die Alkmaar bezoekt, verzuime niet even 
een kijkje te nemen in den loodgieterswinkel van C. 
Ooievaar, Schapensteeg 27. 

Intusschen was de tijd van vertrek gekomen en wa
ren de deelnemers aan den tocht ten 5.5 weder op 
weg naar Amsterdam. 

Algemeen was men over het uitstapje voldaan. 
Als volgende plaats van bestemming werd thans ten 

tweeden male Amersfoort gekozen. De reden daarvan 
is, dat wegens de vertrekuren der treinen bij den eer
sten tocht op 1 Meij.1., de tijd niet toeliet alle merk
waardigheden op te nemen of te schetsen. 

De volgende reisgelegenheid zal nader in De Op
merker worden gepubliceerd. 

H . 

B R E M E N . 
(Venvlg en slot van pag. 220.) 

Aan de zuidzijde van de Markt staat een gebouw 
uit het midden der XVI' 1 'eeuw, dat den eigenaardigen 
naam van Schutting draagt. Naar men wil, heeft het 
dien naam van het geschut, dat bij feestelijke gelegen
heden daarvóór geplaatst werd om vreugdeschoten te 
doen. Reeds voor driehonderd jaren diende het, even
als thans nog, tot kantoor voor de overlieden van de 
koopmanschap. Het gebouw bestaat geheel uit zand
steen ; de gevel aan de Markt heeft kruiskozijnen, 
die nog Gothisch geprofileerd zijn. De kroonlijst 
met haar balustrade en rijk gebeeldhouwd dakvenster 
daarentegen hebben fijne Renaissance vormen. De 
noordelijke zijgevel heeft een laat-Gothischen trapjes
gevel met fialen. de zuidelijke zijgevel een rijken 
vroeg-Renaissancen top. Men zal zich over dit verschil 
van vormen niet verbazen als men weet, dat het 
gebouw in 1537 begonnen werd, doch pas in 1597 
voltooid was. 

De woonhuisgevels aan de Markt zijn zeer interessant. 
Die aan de zuidzijde heeft lage verdiepingen , een goed 
geproportionneerden top met obelisken en een erker, 
die, naar den stijl te oordeelen, in het midden der 
XVIII ' l e eeuw aan het huis is toegevoegd. De ver
deeling van berg- en baksteen is zeer gelukkig; het 
ornement, vooral dat van den topgevel, is echter niet 
edel van stijl. 

De gevels aan de westzijde zijn in later tijd deels 
gerestaureerd, deels vernieuwd. Door hun fraaie ver
houdingen en goede detailleering dragen zij veel tot 
verfraaiing van het Marktplein bij. 

Voor het Raadhuis staat het Roland-beeld, het karak
teristieke symbool van Bremen's vrijheid. Het is van 
zandsteen, staat op een laag voetstuk en heeft de 
kolossale hoogte van 6 meter. Roland steunt tegen 
een pijler, die in een Gothisch baldakijn overgaat. 
Het beeld is, in zijn tegenwoordige gedaante, in 1404 
opgericht, ter vervanging van een ouder beeld. Roland 
heeft in de rechterhand een zwaard en aan den linker
arm een schild, waarop de volgende woorden, die 
meer Nederlandsch dan Duitsch klinken: 
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Vrijheit do ick ju openbar 
Die Carl, tn manniih l'orst vorivar 
Deser Stalt gegeven hat, 
Des danket Gade, is min radt. 

Verlaten wij nu de Markt in oostelijke richting dan 
komen wij, langs de Beurs, op de Domshaide, waar 
ons aanstonds het standbeeld van Gustaaf Adolf in het 
oog valt. Dit beeld was naar Steinhauser's ontwerp 
te Munchen gegoten en voor Gothenburg bestemd. 
Het schip, waarmede het in 1854 naar zijn bestem
ming vervoerd zou worden , strandde echter bij Hel
goland , en hoewel het beeld geborgen werd, weigerden 
de Gothenburgers het in ontvangst te nemen, daar 
een vinger van de rechterhand gebroken was. Dertien 
Bremer handelaars kochten toen het beeld voor een 
prijsje, deden de vinger er weer aan maken en boden 
het, dus gerestaureerd, aan de stad ten geschenke 
aan. Zeker is men wel nergens op zoo goedkoope 
wijze aan een standbeeld gekomen. Groote kunstwaarde 
heeft het werk van Steinhauser niet, doch het geeft 
een gewenscht middenpunt aan het anders kale plein. 

Aan de Domshaide staat ook het nieuwe post- en 
telegraafkantoor, een der vele reusachtige gebouwen, 
sedert het bestaan van het nieuwe keizerrijk Duitsch-
land door Postmcister Stephan in aanzijn geroepen. 
De bouwmeester ervan, C. Schwatlo, heeft het prij
zenswaardige voornemen gehad, een gebouw te willen 
ontwerpen, dat in overeenstemming zou zijn met het 
karakter der Bremer architectuur uit de X V I I J e eeuw. 
De traditiën der oudere Berlijnsche school hebben hem 
hierbij echter in den weg gestaan, en zoo maakt het 
gebouw, trots zijn vijf groote topgevels en zijn afwis
selende berg- en baksteenlagen, volstrekt niet den in
druk van een Bremer Renaissancen gevel, daar de details 
al de droogheid der Berlijnsch-Helleensche vormen 
vertoonen. De binnenplaats, waar de bouwmeester 
zich onafhankelijk van de Bremer omgeving bewegen 
kon, maakt een aangenamen indruk; al zal niet ieder 
met de Bcrlijnsch-Bovenitaliaanschen terracotta-stijl, die 
daar is toegepast, dwepen, men zal hier toch de een
heid vinden, die men aan de gevels mist. 

Door de Dcchanatstrassc, waar het gymnasium in 
Helleensch-Renaissance vormen onze aandacht trekt, 
komen wij nu in de Klosterkirchenstrasse, in de na
bijheid waarvan de Johanniskuche gelegen is. Deze 
kerk is in de XIII'" en X I V J e eeuw voor de Fran-
ciskaner- broeders in Gothischen stijl gebouwd. Zij be
staat uit een schip met zijschepen van vijf traveeën, 
en een koor van twee traveeën, zonder omgang en 
met een halven tienhoek gesloten. 

Het uitwendige is een goed voorbeeld van de Noord-
duitsche baksteen-architectuur; twee torens, overhoeks 
geplaatst, staan ter wederzijde van den westelijken gevel; 
een klein klokketorentje is boven het koordak geplaatst. 
Het inwendige is door den architect Hartel fraai geres
taureerd. De kerk wordt thans door de katholieken 
gebruikt. 

Niet ver van dit kerkgebouw zien wij in een zijstraatje 
een vrijwel bewaard woonhuis uit den vroeg-Gothischen 
tijd; daar huizen uit deze periode zeer zeldzaam zijn, 
heeft dit geveltje voor de kunsthistorie groote waarde. 
De gevel bestaat uit groote baksteenen; slechts om de 
vensters, die twee aan twee naast elkander in slanke 
boognissen zijn aangebracht, is zandsteen aanwezig. 
Sommigen zijn echter weggebroken en door moderne 
ramen vervangen. 

Gaan wij nu nog een paar straten door, dan komen 
wij aan de Wezer, die daarterplaatse een vrij aan
zienlijke breedte heeft. Aan de overzijde ziet men de 
gebouwen der waterleiding, waarbij de watertoren, 
eenigszins in den trant der middeleeuwsche burchten 
opgetrokken, in het oog valt. 

Langs de prachtige bolwerken noordwaarts gaande, 
zien wij, bij het voormalige Osterthor de Kunstholle, 
en bij het Bischofsthor den stadsschouwburg, beide 
geheel vrijstaande, droog-klassieke gebouwen Mis
schien dat de pracht der inwendige inrichting van den 
schouwburg den bezoeker voor de minder aanzienlijke 
vormen van buiten schadeloosstelt; om hierover te 
kunnen oordeelen zou men echter gedurende het speel
seizoen het gebouw moeten bezoeken. 

Wij blijven nu de bolwerken volgen tot het Ansgarii-
thor, waar de Reichsbank, een flink gebouw in den 
trant der bekende Berlijner banken, ons een oogenblik 
doet stilstaan , om de fraaie, op de kroonlijst geplaatste 
groep, voorstellende Bremen in de gedaante van een 
jonge vrouw, en de Wezer, als krachtige stroomgod, 
te bewonderen. 

Het Kricgerdenkmal, wat verder in het plantsoen 
geplaatst, en dat zoomin in Bremen als in eenige andere 
Duitsche stad ontbreekt, toont ons den traditioneelen 
infanterist, die met een zeer krijgshaftig gebaar een 
vaandel zwaait; dat de beeldhouwer Keil erin geslaagd 
is, de voor plastische behandeling niet zeer geschikte 
moderne soldatenkleeding op artistieke wijs weer te 
geven, zouden wij niet durven beweren. 

Door het Steplianithor bereiken wij nu het westelijkste 
deel der Altstadt, waar de nieuwe havenwerken zich 
bevinden, die de moeite der bezichtiging wel waard zijn. 

Deze havenwerken, die in 1888 voltooid moeten 
zijn, hebben hun ontstaan te danken aan de aansluiting 
van Bremen aan het Duitsche tolgebied. Totdusverre 
was Bremen van de beschermende rechten, die de 
quintessens van Bismarck's handelspolitiek uitmaken, 
verschoond gebleven, en betaalden de Bremers voor 
hun dagelijksche consumptie-artikelen aanmerkelijk min
der dan hunne andere Duitsche broeders. Dit was 
echter den Berlijnschen fiscus een doorn in het oog, 
en, hoezeer noode, moesten de Bremers erin toestem
men , dat zij bij het tolgebied werden aangesloten. 
Om echter den Bremer handel, die op het vrijhandel
stelsel gebaseerd is, niet geheel onmogelijk te maken , 
werd aan de stad toegestaan een groot entrepotdok te 
bouwen. De kosten, aan dit dok verbonden, bedragen 
18 millioen gulden, waarvan het Duitsche Rijk ƒ7,200,000 
voor zijn rekening neemt. 

Het dok heeft een lengte van 1800 M. en een 
breedte van 120 M . , en is 6.80 M. onder Bremer 
peil diep. De kademuren zijn loodrecht opgetrokken, 
en op heimasten gefundeerd. De bovenkant dekzerk 
bevindt zich op 5 M. boven Bremer peil. De kade
muren zijn van baksteen in portland-cementspecie ge
metseld ; zij zijn als spouwmuren behandeld en de 
spouw is met betonspecie opgevuld. In de muren is 
een kanaal uitgespaard, dat dient om de leiding der 
hydraulische inrichting op te nemen. Deze kademuren 
zijn voor het grootste gedeelte voltooid. 

Het dok staat, zonder sluis, met de Wezer in ver
binding , zoodat aanmerkelijk getijverschil der rivier 
ook daar aanwezig zal zijn. Met het oog daarop heeft 
men langs de kademuren drie-hoog ringen aangebracht, 
die ongeveer 30 M. uit elkaar zijn geplaatst. 

De verdere inrichtingen van dit dok zijn nog pas 
begonnen. Er worden 10 loodsen voor transito-verkeer 
opgericht, die een gezamenlijke oppervlakte van 72000 
M'' zullen hebben. De loodsen worden ven steen ge
bouwd, krijgen een hoogte van 4.50 M. en worden 
met gegolfd, gegalvaniseerd plaatijzer gedekt. Boven
dien worden nog houtloodsen, ter grootte van 6000 
M 3 opgetrokken. 

Zeven pakhuizen, van ongeveer 9000 M 3 oppervlak 
ieder, zijn voor het bewaren van koopmansgoederen 
bestemd. De verdieping-hoogten, van vloer tot vloer 
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zijn: kelder 2.75 M . , begane-grond 4.50 M . , 1* en 
2J" verdieping ieder 3.50 M . , 3'1" verdieping 5 M. De 
gangen hebben 3 M. breedte , verbinden de voor- en 
achterzijde der gebouwen, en liggen 28 M. uit elkaar. 
Afzonderlijke, brandvrije trappen zijn aangebracht. 
Elke zolder kan door wanden van gegolfd plaatijzer 
in zoovele afdeelingen gescheiden worden als men 
wenscht. 

De muren worden uit baksteen opgetrokken en de 
kelders overwelfd. De stijlen zullen, evenals de on-
derslagbalken, van getrokken ijzer geconstrueerd wor
den, doch de vloeren enz. uit hout bestaan. De 
bekapping wordt met leien gedekt. 

Graanpakhuizen, ter oppervlakte van 5100 M*. met 
daarbij behoorende elevators, zijn mede geprojecteerd , 
evenals wijnkelders, aan wier verlichting bijzondere 
zorg besteed zal worden. De hijschtoestellen worden 
allen door waterkracht bewogen ; er worden aangebracht 
3 vaste kranen van 1500 K G . , I vaste kraan van 
4000 K G . , 2 vaste kranen van 10000 KG.. 44 loop
kranen , 40 kranen in de pakhuizen , 40 elevators in 
de pakhuizen, 2 kolentippen, 40 windassen en 2 
kaapstanders. 

Daar de Wezerverbetering pas in 1892 voltooid zal 
zijn, kan het dok eerst dan voor diepgaande schepen 
dienst doen. De verschillende gebouwen zullen daarom 
geleidelijk opgetrokken worden. 

Wij keeren nu naar de stad terug en bezien eerst 
de SUphani-kirclu, die op een heuvel gebouwd is en 
uit de 13e eeuw dagteekent. Zij is herhaalde malen 
verbouwd en heeft thans drie evenhooge schepen 
en rechthoekig gesloten koor. Dc vormen zijn een
voudig; slechts eenige grafteekens en een paar koperen 
kaarskronen zijn de bezichtiging waard. De toren 
is modern. 

Langs de noordzijde van de kerk gaande, bereiken 
wij de Langtn-strasse, waar zich de meeste kantoren 
van Bremen bevinden. Talrijke en dikwijls zeer fraaie 
Renaissance gebouwen geven aan deze straat een on
gemeen cachet. Onder deze bouwwerken komt aan 
het zoogenaamde Kom/mus van 1591 en de Stadswaag 
van 1587, wat kunstwaarde aangaat, de eerste plaats 
toe. De overeenkomst dezer beide gebouwen met de 
Nederlandsche architectuur is zeer in het oog vallend. 
Wij werpen nog een enkelen blik op de Martini-kirtht, 
die aan het einde der Langen-strasse, bijna onmiddellijk 
aan de Wezer gebouwd is. Zij is een kerk met drie 
evenhooge schepen uit het laatst der X l V e eeuw. 
Ten noorden van den toren ziet men een interessant 
relief uit de XlVe eeuw, op zeer naïeve wijze de krui
sig i n g voorstellende. 

Door een paar zijstraten komen wij nu in de Obern-
strasse de voornaamste winkelstraat van Bremen, die 
ons naar de Ansgarii-kirche brengt. De heilige Ans-
garius, waarnaar deze kerk haar naam draagt, heeft 
het eerst het Christendom te Bremen en Hamburg 
gepredikt. 

De kerk heeft nog enkele overblijfselen uit den Ro
maanschen tijd, doch is overigens uit de Gothische 
periode ; zij heeft drie schepen en het koor eindigt, zoo
als bij de meeste Bremer kerken, rechthoekig. Zij 
bevat een fraaie orgelbetimmering uit het begin der 
X Y l l e eeuw en eenige goede koperen kaarskronen. 
Het gebouw is voor een groot gedeelte tusschen on
aanzienlijke huisjes besloten, zoodat het uitwendige 
niet tot zijn recht komt. De toren, die, wat het 
onderste gedeelte betreft, nog tot de middeleeuwen 
behoort, heeft een Renaissance spits, in 1590 voltooid 
en bijna 102 M. hoog. 

Tegenover de kerk staat het Gewerbehaus, een ge
bouw, van 1619—1621 voor het gild der lakenkoopers 

geheel in Bremersteen opgetrokken. Het heeft een 
rijk gebeeldhouwd portiek en twee goed geproportion-
neerde topgevels. Bij een restauratie heeft de daar
mede belaste architect, een trouw volgeling der Ha-
noversche school, het zonderlinge denkbeeld gehad, 
voor het inwendige van het gebouw den middelceuwschen 
baksteenstijl toe te passen. 

Een ander architect, die aan ditzelfde plein het nieuwe 
Spaarbankgebouw optrok, koos daarvoor de Italiaansche 
Renaissance, zooals die thans in Duitschland begrepen 
wordt. A l is dit gebouw goed gedetailleerd, met zijn 
zware bossages en forsche kroonlijst maakt het toch in 
deze omgeving een zeer vreemd effect. 

Gaan wij thans de Hundestrasse door, dan bereiken 
wij de Sögestrasse, die eenige goede XYTIeeeuwsche 
gevels bezit, waarna de Schüsselkori ons brengt naar 
de Domshof, op den hoek waarvan een gebouw in 
Italiaanschen Renaissance-stijl onze aandacht trekt. Hoe
wel de naam Museum, die dit gebouw draagt, zou doen 
vermoeden, dat het tot het bewaren van kunstschatten 
dient, is dit toch niet het geval. In dit gebouw is 
namelijk- de Sociëteit van Bremen gevestigd , die met 
al het comfort van den hedendaagschen tijd is inge
richt. Men vindt daar een ruime bibliotheekzaal, bil
jart- , speel-, eetzalen enz. 

De Domshof leidt ons weder naar de Markt, ons 
punt van uitgang. Wij gaan echter achter het Raad
huis om, en bereiken zoo de l.icbfraucnkirche, die op 
een met boomen begroeid pleintje, in de onmiddellijke 
nabijheid van de Markt, gelegen is. Deze kerk heeft 
een gevel uit de 11e eeuw, met twee torens, waarvan 
de zuidelijke met een hooge spits prijkt, die met een 
zachte kromming westwaarts gebogen is, wat een 
vreemd gezicht oplevert. De kerk is in overgangsstijl 
gebouwd en had voorheen vier evenhooge schepen; 
het zuidelijk schip is echter thans tot gemeenteschool 
ingericht. Van buiten heeft het gebouw goede bak
steengevels; het inwendige vertoont fraai smeedwerk 
en een predikstoel in Renaissance-stijl, uit het laatst 
der XVTIe eeuw. 

Wij zijn thans weer op de Markt gekomen, en heb
ben het voornaamste wat den architect, die Bremen 
bezoekt, interesseert, besproken. 

Het zou voor Hollandsche bouwmeesters zeer aan
bevelenswaard zijn , een excursie naar Breinen te on
dernemen. Indien het gezelschap eenigszins talrijk 
was, zou men , met betrekkelijk geringe kosten, een 
stoomboot kunnen huren en de reis over zee kunnen 
doen, wat bij fraai weder hoogst aangenaam zijn zou. 
Daar men des nachts op de boot verblijven kon, zou
den de hotel-kosten kunnen vervallen. Een dag of 
drie zouden voldoende zijn om al wat de oude Hanze
stad interessants oplevert, te kunnen zien. 

A. W. WEISSMAN. 

D E P E T R O L E U M H A V E N IN D E N AMSTER
D A M M E R POLDER. 

De bestaande Petroleum-handelsinrichting aan den 
noordelijken oever van het IJ, welke langs geenen 
spoorweg bereikt kan worden, is opgericht in 1867, 
krachtens vergunning, door den Gemeenteraad van 
Buiksloot verleend den io 1 ' 1" Januari 1867. In 1877 
ging dit etablissement, bij de uitbreiding der gemeente 
aan de overzijde van het IJ, tot haar grondgebied 
over. Het geheele terrein is eene particuliere onder
neming, verhuurd tot den 31»''" Augustus 1892. 

Voor den steeds zich uitbreidenden, belangrijken 
petroleumhandel is deze inrichting niet meer voldoende 
en zij zal weldra hare beteekenis verliezen, zoodra de 
nieuwe haven, overeenkomstig de eischen van den 
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tegenwoordigen tijd ingericht, in gebruik zal zijn 
genomen. 

De thans in aanleg zijnde en geheel in overleg met 
den handel geprojecteerde Petroleumhaven is gelegen 
in den Amsterdammer Polder op ongeveer 1 k i l o 
meter van de Houthaven. De as heeft een gebogen 
(hoefijzer-) vorm; hierdoor worden twee ingangen ver
kregen , waardoor bij brand de niet aangetaste schepen 
met weinig gevaar kunnen verwijderd worden. De 
bodem der voltooide haven, gelegen op 8.20 M. -j- A.P., 
zal een ontwikkelde lengte, in de as gemeten, van 
970 M. verkrijgen bij eene breedte van 140 M. Op 
het kanaalpeil (0.50 M. -(- A.P.) zal de oppervlakte 
ruim 14 hectare bedragen. 

Aanvankelijk wordt slechts het oostelijk deel der 
haven op de volledige breedte en diepte aangelegd , 
terwijl het westelijk gedeelte zal voorzien worden van 
een vaargeul ter breedte van 30 M. in den op 8.20 
M . -J- A P . gelegen bodem. 

De twee havenmonden zullen dus beide gemaakt en 
in gebruik gesteld worden, terwijl alleen het oostelijk 
deel der haven voor de exploitatie in gereedheid ge
bracht wordt. 

Langs de buitenste opslagplaats zullen 6 transatlan
tische schepen ligplaats vinden, het middeneiland van 
dien kant biedt voor twee dito schepen ligging aan, 
en ten overvloede kunnen er aan de in de as gelegen 
dukdalven nog 4 van deze schepen gemeerd worden, 
welke dan moeten lossen op zolderschuiten of lichters. 
Er zal .dus voorloopig te zamen, behalve de noodige 
ruimte voor zolderschuiten, lichters , rijnschepen enz. 
plaats zijn voor 12 groote schepen, meer dan vol
doende voor den tegenwoordigen handel, terwijl voor 
eventueele uitbreiding gelegenheid genoegzaam aan
wezig is. 

Langs den buitenomtrek wordt de haven omringd 
door een 60 M. breed emplacement, vormende het 
terrein van opslag en waarop de lossing kan plaats 
vinden, de manipulatie vóór de entreposeering kan ge
schieden , de transportsporen zullen gelegd en de lood
sen gebouwd worden. Het 70 M. breede middeneiland 
kan eveneens tot opslagterrein benut worden. De op
slagterreinen worden met den buitenomtrek aangelegd 
op 1 M. + A.P. 

Langs het voorloopig te maken deel der haven kun
nen 8 loodsen worden gebouwd, waarvan 4 elk lang 
125 M. en breed 30 M . ; 2 elk lang 100 M. en breed 
30 M. en 2 elk lang 100 M. en breed 20 M. De 
tusschenruimten der loodsen bedragen dan 20 M. breedte, 
voldoende voor de gemeenschap en veiligheid. 

Tengevolge het gevoelen van de deskundigen zijn 
er geen steigers voor de schepen ontworpen; inplaats 
daarvan zullen er „stoelen" gemaakt worden met z. g. 
„uithouder-spieren". Hiermede bekomen de schepen 
een vaste ligplaats en kunnen zij lossen door middel 
van eenvoudige „loopspieren", zooals elders cn alhier 
aan het Galgenveld plaatsheeft. 

Elk der twee havenmonden verkrijgt in den bodem 
een breedte van 30 M . ; zij worden waaiersgewijze met 
den bodem der haven en met dc vaargeul van het 
Noordzeekanaal verecnigd; zoodoende wordt het bin
nenkomen en uitgaan der schepen zoo gemakkelijk 
mogelijk gemaakt. 

De oppervlakte van dc geheele inrichting bedraagt 
ongeveer 31 hectare. De kosten van aanleg met inbe
grip der kooppenningen der gronden, van den Amster
dammer Polder aangekocht, zullen ongeveer vijf ton 
gouds bedragen. 

In het begin van 1886 is met de uitvoering van dit 
werk begonnen. Het eerste bestek, wegens het maken 
van de omtrekdijken, welke de haven van het overig 

deel van den polder moeten scheiden, werd aanbesteed 
op den H " 1 Februari van dat jaar. 

De nieuwe waterkeerende dijk, lang 1471 M . , is 
met 3 M. kruinbrcedte opgewerkt tot I M. - j - A . P. 
en gesteund door wederzijdsche taluds van 3 op 1 ; 
terwijl de dijken tot vorming van den binnenomtrek 
der haven, lang 2012 M., met 1 M. kruinbreedte, bin-
nenbeloop van 3 op I en buitenbeloop van 2 op I , 
insgelijks zijn gebracht tot I M. - j - A . 1'. 

Deze werken, met inbegrip van een nieuwen grintweg 
lang 1335 M . , breed 9 M . , ter vervanging van den 
afgesneden grintweg langs den onderdijk, hebben eene 
uitgave van f 70,925 gevorderd. Zij zijn den I*"1 

Maart van dit jaar voor de tweede maal in goeden 
staat opgeleverd. 

Vervolgens werd op I November 1886 aanbesteed, 
voor een som van ƒ86,800, het bouwen van de 4 land-
hoofden met de ijzeren afsluitbalken, welke de haven 
ingeval van brand moeten afsluiten. Dit werk, dat op 
den I 1 '" Juni j.1. voltooid had moeten zijn, heeft eenige 
vertraging ondervonden, doch dezer dagen wordt de 
eerste oplevering tegemoet gezien. 

De overige werken werden den 23s' t u Mei j.1. uit
besteed voor de som van ƒ172,500. Deze bestaan in: 

n. Het uitdiepen van de haven (oostelijk gedeelte) 
voor petroleumschepen en het maken van bermen langs 
het buitenbeloop van den omtrekdijk; 

b. het verruimen van den bodem van het Noord
zeekanaal voor- en wederzijds der beide invaarten en 
van den bodem aan de noordzijde van het kanaal; 

e. het maken der opslagterreinen; 
ii. het verdedigen van den buitenberm en het talud 

der haven tegen golfslag; 
e. het heien der wrijf- en meerpalen en het maken 

der haventrappen. 
Deze werken moeten den ls:«" October 1888 worden 

opgeleverd en hiermede zijn de werken der haven 
voltooid. 

Aan het particulier initiatief zal het bouwen der lood
sen voor den opslag van petroleum worden overgelaten , 
terwijl de aanleg van spoorwegen óf door de Gemeente 
óf door een geconcessioneerde spoorwegmaatschappij 
zal gemaakt worden. In het eerste geval wordt tegen 
een vast te stellen jaarlijksche retributie de exploitatie 
aan een der spoorwegmaatschappijen opgedragen. Hier
omtrent worden onderhandelingen gevoerd. (D. v. N.) 

PRIJSVRAGEN. 
K A L E N D E R . 

Het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
nrodig: heeren leden der Maatschappij uit tot het inzenden 
van ontwerpen voor een wandkalender voor het jaar 18S8. 

Voor deze prijsvraag vijn de volgende voorwaarden vastgesteld: 
I. De inzenders ziin geheel vrij wat betreft de compositie. 

De wijze van uitvoering der teekening moet zoodanig zijn. dat 
eene photolithographische reproductie mogelijk is. Deze repro-
ductie sluit niet uit, het gebruik maken van twee kleuren 
van inkt. Wenscht de ontwerper dat hiervan zal worden ge
bruikgemaakt, dan moeten deze kleuren in de teekening 
worden aangegeven. 

Het ontwerp moet van dien aard zijn, dat de daarin voor
komende allegorische voorstellingen cn emblemen toepasselijk 
zijn op de bouwkunst, of op deze en de aanverwante kunsten. 

De naam der Maatschappij cn het jaartal 18S8 moeten in het 
oog loopend en duidelijk in het ontwerp voorkomen ' i . 

II. Ten behoeve der reproductie zijn de volgende voorwaar
den verbindend: 

De ontwerpen moeten geteekend zijn op een blad wit papier, 
ter grootte van 60 bij 45 cM. 

De daarop voorkomende teekening mag geen grooter opper
vlak beslaan dan hetwelk besloten is tusschen een rechthoek, 
waarvan de eene zijde 4 5 , de andere 50 cM. lang is. 

In het ontwerp moet ruimte overblijven voor de opgave der 
dagen: het staat den ontwerper vrij daartoe één ruimte te 

') Reproductien van den Kalender 1SS7 kunnen tegen betaling van 
25 cents aan hel gebouw der Maatschappij worden afgehaald. 
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nemen ter grootte van 22 bij 11 cM. of 2 ruimten van 11 bij 
11 cM. 

III De ontwerpen moeten worden ingezonden uiterlijk op 
20 September 18S7 a. s. aan het bureau der Maatschappij, 
Marnixstraat 402 te Amsterdam. 

Zij moeten van een spreuk of motto zijn voorzien en begeleid 
door een verzegeld couvert, bevattende naam en woonplaats 
van den ontwerper. 

Buiten op het couvert moet hetzelfde motto geplaatst zijn, 
met een correspondentie-adres. 

IV. Voor het beste ontwerp, waardiggekeurd om te worden 
gereproduceerd als plaat in het eerste nummer van het Bouw
kundig Weekblad 1888, wordt eene belooning uitgeloofd v a n / 2 5 . 

V. Als Jury van bcoordeeling treden op de leden van de 
Redactie van het Bouwkundig Weekblad. 

VI . Alle ingekomen ontwerpen zullen na de verschijning 
van den Kalender, in Januari 1888, gedurende minstens 14 
dagen worden tentoongesteld in het maatschappelijk gebouw. 
Het rapport der Jury zal daarbij ter lezing liggen. 

Het bekroonde ontwerp blijft het eigendom der Maatschappij. 
Na het sluiten der Tentoonstelling zullen de niet bekroonde 

ontwerpen aan de correspondentieadressen worden terugge
zonden. 

Het Bestuur der Maatschappij, 
C. M U Y S K E N , Voorzitter. 
C. T. J. LOUIS R1EBER, Secretaris. 

I Art. 6. De bekroonde teekeningen blijven het eigendom der 
I Afdeeling Rotterdam. 

De niet bekroonde zullen vóór 31 Januari 188S franco aan 
' het opgegeven adres worden toegezonden. 

Art. 7. Het Bestuur kan op voorstel van de Commissie 
van beoordeeling eervolle vermeldingen toekennen. 

Aldus vastgesteld Juni 1887. 
; De Commissie van Bcoordeeling: Hel Bestuur der Afdeeling: 

J. H . L E L I M A N . H . C R A M E R Voorzitttcr. 
C MrvsKEN. G. J. V A N DER G O E S , 
H . P. B E K L A G E N Z N . Secretaris. 

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

Op Maandag j.1. had de definitieve veiling plaats van 17 
perceelen geslechten vestinggrond te Breda, die den 27 Juni 
j.1. waren ingezet, en tezamen het bouwvlak vormen, dat door 
de Middenlaan, de Nieuwe-Dieststraat, den Westbinnensingel 
en de Gasthuisstraat is ingesloten. Deze kavels werden inge
zet en afgemijnd als volgt: 

C'. inzet ƒ 

W I N K E L G E B O U W . 
De Afdeeling R o t t e r d a m van de Maatschappij tot Bevor

dering der Bouwkunst vraagt ontwerpen voor een winkelgebouw 
(magazijn van voorwerpen van kunst of smaak). De straat is 
breed ruim 25 M . en het rechthoekig bouwterrein is gedacht 
met den voorgevel naar het noordwesten, breed 12 M . endiep 
24 M. , aan de drie zijden door andere gebouwen belend. 

De hoogte van den winkelvloer is 0.15 M boven het trottoir. 
De beganegrond moet bevatten: 
een groot magazijn met kantoor en spreekkamer, een pak-

kamer, bergplaatsen, privaten, een zit- en eetkamer voor het 
magazijnpersoneel; deze laatste met een lift uitkomende in de 
keuken van het bovenhuis, bestemd voor den magazijnhouder. 

Boven het magazijn twee bovenhuizen, ieder met afzonder
lijken opgang, waarvan het eene moet bestemd worden voor 
den magazijnhouder. De woning moet bevatten: 

een kelder voor provisie en brandstoffen, een salon met 
woonkamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer, dienstboden
kamer en de noodige vertrekken voor 4 inwonende bedienden. 

Het andere bovenhuis moet bevatten: 
een kelder voor provisie en brandstoffen, een salon met 

woonkamer, keuken, 3 a 4 slaapkamers, badkamer, dienst
bodenkamer en kleinen zolder. 

Voorts beide bovenhuizen te voorzien van de vereischte pri
vaten, kasten en verdere gemakken. 

De voorgevel moet in baksteen worden ontworpen met 
toepassing van graniet, hard- en zandsteen, en het geheele 
ontwerp, bij een ilinke opvatting, getuigen van goeden smaak 
en (oliede constructiën, ook met het oog op brandgevaar. 

Alle teekeningen in zwarte lijnen uit te voeren, geschikt 
voor photolithographische reproductie. 

De teekeningen moeten voorstellen: 
Een voorgevel, de platte gronden, langs en dwarsdoorsneden 

op eene schaal van 1 a 100. 
De voornaamste details van den voorgevel op eene schaal 

van 1 a 20. 
Aan den vervaardiger van het beste en der bekroning 

waardig gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd het getuigschrift 
der Afdeeling met een premie van vijftig gulden. 

A Igcmeenc bepalingen 
Art. 1. De mededinging is opengesteld voor de leden van 

de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst en voor de 
leden van al hare Afdeelingen. 

Art . 2 Alle ontwerpen moeten vóór of op 1 November 1887 
franco worden ingezonden aan het adres van den Secretaris 
der Afdeeling, Noordsingel 61. 

Art. 3. Het gewone schrift op de teekeningen en van de 
daarbij te voegen toelichtende beschrijving mag niet door 
den ontwerper geschreven zijn. 

Art. 4. Alle stukken moeten met een spreuk of motto ge
teekend zijn en vergezeld gaan van een brief, bevattende den 
naam en de woonplaats van den ontwerper, die tevens de 
vervaardiger der teekeningen moet zijn. Buiten op den brief 
moet hetzelfde motto en een kennelijk teeken tot terugvordering 
gesteld zijn. 

Art. 5. De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 
van eene Commissie, bestaande uit de heeren J. H . Leliman, 
C. Muvsken en H . P. Berlage Nzn. 

Het 'rapport door deze Commissie opgemaakt, wordt ter ver
gadering, tegelijk met de tentoonstelling der ontwerpen, voor 
belanghebbenden ter kennisneming nedcrgelegd en zal in het 
Bouwkundig Weekblad worden medegedeeld. 
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1000 1 
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1050 » 
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1210 » 
1550 » 
1050 » 
1220 » 
1225 » 
I I 5 0 » 
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2550 
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1515 
1440 
I I10 
1100 

850 
1485 
3050 
1060 
1320 
1295 
1150 
1250 
IOIO 
1190 

965 

Totaal inzet / 19570 / 23890 
Bovendien werd ingeschreven: 

voor de kavels 7 en 8 ad ƒ 2500 
» » » 1 tot 5 en 9 tot 13 1 » 16670 
» » » 16 en 17 » » 2300 
» » » 1 en 9 » » 3000 

Gegund werden de kavels 1, 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 9 en 17 en de 
inschrijving voor 7 en 8. 

G E S L E C H T E V E S T I N G G R O N D E N T E GRONINGEN. 
De veertien perceelen bouwterrein, Woensdag j.1. in veiling 

gebracht, zijn in de onmiddellijke nabijheid van de geamoveerde 
Steentilpoort gelegen en konden de volgende prijzen opbrengen: 

Kavel I ad 6 A . 9 ' Ca. voor / 745° 
2 » 3 » 21 t l 2600 

3 6 » 90 » 9 • 3700 

4 » 2 D 70 9 • '735 
5 ) 2 3 — | 1400 

6 9 2 % -5 i 1360 

7 .1 2 > » » 1310 
8 > 2 > — » 1 9 1060 

9 4 ') 1 » » 2750 
10 V 6 tt 4S > » 3875 
11 3 9 IO > » 9 1150 
1: » 3 1 IO 1 » 1125 
13 » 4 B 03 » 9 9 1625 

'4 » 3 » 02 » t 1200 

te l a m c n 7 32340 
Alleen de perceelen 5 en 9 werden gegund; omtrent de ande

ren, waarvan het bod beneden den door den Minister van Fi 
nancien vastgestelden prijs bleef, is de beslissing van dien 
Minister voorbehouden. De gegunde kavels 5 en 9 brachten 
respectievelijk fj en ƒ 6 . 2 8 per centiare op. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S -GRAVENHAGE. De Minister van Binnenlandsche Zaken 

brengt ter kennis van hen, die het examen ter verkrijging van 
het diploma van geëxamineerd en beeedigd landmeter wenschen 
af te leggen, dat zij zich daartoe vóór 15 Augustus schriftelijk 
bij het Departement van Binnenlandsche Zaken moeten aan
melden. Zie verder Staatscourant van 15 dezer. 

A M S T E R D A M . Het Kon. Ned. Handelsmuseum zal van 15 
November tot 31 December van dit jaar eene nationale ten
toonstelling houden van toilet , rook-, bureau- en zakartiken. 
De artikelen moeten door Nederlanders vervaardigd, op de 
tentoonstelling geprijsd en voor deze prijzen en detail verkrijg
baar zijn. Het Handelsmuseum stelt als prijzen beschikbaar: 
twee eerediploma's met gouden medaille, 14 diploma's met 
zilveren medaille en een door de Jury te bepalen aantal diploma's 
eerste, tweede en derde graad. 

16 Juli 1887. D E O P M E R K E R . 23: 

A M S T E R D A M . Op 27 Juli a. s. zullen naar 
Transvaal vertrekken voor den aanleg van 
spoorwegen de ingenieurs Groll en Van 
IJsendijk cn de adjunct-ingenieurs Van 
Lennep, Steinmetz en Van der Meulcn. 

— In eenige bladen doet het bericht 
de ronde, dat dezer dagen besprekingen 
hebben plaats gehad tusschen den heer 
De Beaumont, eigenaar van de Konink
lijke wapenfabriek te Maastricht, en den 
heer Beijerinck, directeur van de Maat
schappij Dc Atlas te Amsterdam, waar
door vooruitzicht zou bestaan tot vereeni
ging dezer beide rubrieken. Dit zou voor 
de nijverheid in het algemeen en vele 
belanghebbenden in 't bijzonder eene wel
kome gebeurtenis zijn. 

HF.II.IGK.RI.EE. Vrijdag den 7den dezer 
had aan de klokkengieterij van den heer 
A. H . van Bergen de gieting plaats van 
twee metalen torenklokken, welke gieting 
zuiver en goed gelukte. Beide klokken 
prijken met schoone opschriften en attri
buten en een ervan is bestemd voor de 
provincie Gelderland. Daarbij moet een 
ijzeren klokstoel geleverd worden, volgens 
een nieuw systeem ingericht, benevens een 
torenuurwerk met 4 wijzerplaten c. a. 

— Dezer dagen had een beperkte wed
strijd plaats voor de verbouwing van het 
Walhalla-theater te Berlijn, waartoe drie 
architecten van naam werden uitgenoodigd. 
Aan het ontwerp van den architect G. 
Schnitger te Oldenburg, een der buiten
leden van het Genootschap Architectura 
et Amici t ia , werd de voorkeur gegeven en 
alles wordt voorbereid om de belangrijke 
verbouwing, die op ruim 200.000 mark ge
raamd wordt, in dc tijdruimte van 1 Mei tot 
15 Augustus 1888 in uitvoering te brengen. 

A A \ B E S T R I H \ ( i . 
De DUKSTOEL van het POLDERDIS

TRICT de. Orcul ran de (hij zal Maandag 
18 Juli 1887, ten 8 ure in het Ueërtdenhuis 
aau den Voorweg in het openbaar 

a a n b e s t e d e n : 
Het afdammen en droogmalen van 

de Meersluis gedurende den tijd 
benoodigd voor het onderzoek 
en voor het eventueel herstellen 
van den sluisvloer. 

Inlichtingen geven de Ingenieurs J. VAN 
HASSELT en DE KON 1 NO te Nijmegen 
Donderdag 14 en Zaterdag 10 Juli tusschen 
1 en 4 uur, verderde djjksopzichter MONDY 
aan de Meersluis. 

Aanwijzingen aan de Sluis Maandag 18 
Juli te 9 uur. 

H.& J. SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

M I H M I K M r L N ES 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S.'i bekroond niet 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

BENOEMINGEN. 
Tot tijdelijk muntmeester aan 's Rijks 

munt is benoemd de heer H. van den Wall 
Bake, civiel-ingenieur te Amsterdam. 

— Door den Minister van Binnenland
sche Zaken is met ingang van 16 Juli 
1887, benoemd tot buitengewoon opzichter 
bij den bouw eener Rijks hoogere burger
school te Venloo. J. A. Schlicker, thans te 
Leiden. 

— Het toezicht op het maken van het 
kanaal, gedeelte St.-Anthoniedijk—Nich-
tevecht van het Merwede-kanaal, is onder 
de leiding van den ingenieur J. Kluit te 
Amsterdam opgedragen aan den ingenieur 
Doffegnicsj voorts zijn bij dat werk be
noemd tot tijdelijk hoofdopzichter: H . C. 
van der Hoorn, thans opzichter ie k l . bij 
den aanleg van staatsspoorwegen; tot tij
delijke opzichters: A. de Kreuk, J. G. Reijn-
ders, J. van de Lijke cn J. van der Velde. 

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

Aanbesteding. 
Op Vrijdag 29 Juli 1887. zal door den Ar

chitect A. A. ANDRIES te 'S IIACE in het 
openhaar worden aanbetteed het bouwen van: 

Zeven Winkelhuizen met afzon
derlijke bovenwoningen in de 
Nieuwe Prinsestraat, en een 
benedenhuis met tuin en dubbel 
bovenhuis in de Nobelstraat te 
'S-GRAVENHAGE. 

De aaiiwjjzing ter plaatse zelve zal ge
schieden op Maandag 25 Juli a. s. 

Bottekken en teekeningen zjjn verkrijgbaar 
tegen betaling van ƒ 2.50 per stel, ten kantore 
van genoemden Architect, Amsterdamsche 
Veerkade N". 87, alwaar tevens alle ge
wenschte inlichtingen te bekomen zjjn. 

E e n J o n « i i s c l f 
Ix'kwaam in h"t bouwvak, zoek plaatsing 
als TEEKEN AAR o< OPZICHTER-
TEEKENAAR tegen billijke belooning. 

Adres met frnnco brieven Letter L bureau 
van !)' Opmerker. 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 1"" Augustus aanstaande, 

des namiddags ten twee ure, zal in Kamer 
4'i van het Centraal Administratiegebouw 
der Maatschappij aan het Droogbak te Am
sterdam worden aanbesteed. 

Volgens Bestek N". 403: 
Het maken van een GEBOUW voor 

WAGENMAKERIJ, eene HOUT-
LOODS en verdere werken, op 
het terrein van de werkplaats te 
Haarlem. 

Begrooting f43.200. 
Volgens Bestek N». 40'J: 

Het maken van FUNDEERINGEN 
voor WEEGBRUGGEN op de sta
tions Amsterdam (Rietlanden), Lei
den , Rotterdam, Hugowaard, 
Noordseharwoucle, Wormerveer, 
Bovenkarspel, Hilversum, Apel
doorn. Utrecht en den Haag, met 
bijkomende werken in elf per
ceelen. 

Totaalbegrooting fll.980. 
Bestekken met teekeningen zjjn tegen beta

ling van ƒ 2.— per exemplaar van den 22"'" 
Juli a. s. af te verkrjjgen aan het Bureau 
van den Ingenieur van den Weg, Kamer 154 
van bovengenoemd Administratiegebouw, al
waar ook inlichtingen zjjn te verkrjjgen. 

tic Administrateur. 

DIJKERMAX & BUYZERD 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
BREDA. 

Kerk-Verwarming. 
H E E R E N aanleggen voor Kerk-verwar-

ming kunnen bjj den Koster der Ev. I.uth. 
Oudekerk te Amsterdam een ontwerp bekomen, 
waarbij voor de uitwerking li P r e n i ü ' n 
worden uitgeloofd. 

Op Maandag den 25'" Juli 1887, des mid
dags te tieaalf ure , zal door Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Leiden, opliet 
Raadhuis aldaar aanbesteed worden: 

Het maken en plaatsen van twee 
ijzeren Ophaalbruggen met bij
komende werken. 

In twee perceelen. 
Bestek en teekeningen ligizen ter inzage 

n overname aan de Stadstiuunenverf, op 
lken werkdag, de besteding voorafgaande, 

van 's morgens te 0 ure tot 's namiddags te 
i ure, en zijn aldaar zoolang de voorraad 
strekt, a ƒ1.60 per stel verkrijgbaar. 

Aanwijzing in loco zal worden gehouden 
op Maandag den 18 Jul ia . s.. des namiddags 
te twee ure, beginnende bjj de Gepekte brug 
over den Ouden Rjjn. 

Verdere inlichtingen en inzage van detail-
teekeningen bij den Gemeente-architect. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM, zullen op Maandag 25 Juli 
1887, des middags te 12 uren, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a. Het vernieuwen van de VASTE 
BRUG N". 89 over de Lijnbaans
gracht vóór de Weteringstraat. 

Het maken van twee gemetsel
de WALHOOPDEN met Vleu
gelmuren en daarbij behoorende 
werken voor de vernieuwing der 
Ophaalbrug N". 142 over de 
Lijnbaansgracht vóór de Wil
lemstraat. 

Beide met de levering van 
daartoe noodige materialen. 

b. Het RIOLEEREN van eenige 
straten in de gemeente. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stads-drukkery, 
tegen betaling van ƒ 0.25 voor de sub a en 
ƒ0.80 voor de sub b genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 
a genoemde ten kantore van den Stads-Archi-
tect, aan den Stads-tinimertuin, en voor de 
sub b genoemde ten kantore van den Stads
ingenieur. Raadhuis kamer N°. 10(1, des 
ochtends van 10—12 uur. 

Iluraemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N TIENHOVEN. 

lie Secretarie, 
I.E JOLLE. 

Amsterdam. 14 Juli 18S7. 

Bekroond: 

Dusseldoru 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. 
FABRIEK VAN 

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

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Oincertel i t l*!*ÏJO. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
P E E D . E I S T G E E I R S , Amsterdam, 

Heereiigravlit , hij dc Oude Spiegelstraat n . :«:»:>. 

L 
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D E L I N T & C. 
Oostmeedtfk s-tm, Motter dunt. 

VLOER- en WANOTEGELS. 
TIIOTTOIII-, M I S T - E\ IJZEBSTEEJiESELS. 

Groote voorraden. 

A. J. 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 , Gas- en W a t e r l e i d i n 
gen, Bouwmate r i a l en enz. 

BEKROOND nut Gouden. Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m N " . 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen wor.Ln Kosteloos 
geleverd. 

KLIIIIS & V I N LU 
R O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in BJJNPBTJISSEN. 

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, 

F a u e o n v a l - , p o r p l i i e r - e n b a s a l t k e i e n . 

Speciale Inrichting 
tot het maken van 

LICHTDRUKKEN. 
Copieën van teekeningen, geteekend op 
Calqueerpapier of linnen, in lichtdruk. 

werkende mei 5 locslellen, verschillende grootte. 

1', SS» „ G0EDK00PER dan P H O T O L I T H O G R A P H I E . 
2', B E W E R K I N G Z E E R S N E L . 
3% F O U T E N of A B U I Z E N O N M O G E L I J K . 
4', A A N T A L naar W I L L E K E U R . 

Inlichtingen en Conditie, bjj den Boekhan
delaar JOH. l i . BTEMLEB Czs Amsterdam. 

Voorhanden: Lichtdrukpapier, idem 
toestellen (in verschillende afmeting! en 
zinken spoelbakken. Ruime sorteering 
Teeken-, Doortrekpapier en Doortrok -
linnen. 

BECKER & BITDIMKGH. - 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 , 
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 , 
WEEGWERKTUIGEN. 

NEUCHATEL ASPHALTE 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 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o ü o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o n t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , K e l o n - I ' u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men z i c b 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, ot bjj den Heer 
H G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. (!2, te Arnhem. 

De Tliwcteur. W. PATON WALSH. 

K . H O L S B O E R . - ^ V i n I U I H . 

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 . 

Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 
met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 

Hoogste onderscheiding 1879. 
EQUERRES, JIEETKETTINGEX, BRIEF- en P A K K E T B A L A X S E N , enz. enz. 

BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz, enz. 

JAN VAK DER POT, Scheepmakershaven k 3, Rotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Belgische kluit- en hydraulische knik. 

Billijke prjjzen en vrachten. 
Kimstgraniet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prjjscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

•41,1.1* , T I M M O T & C . 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vunisooron van gier. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

PHOTÖLITHÖGRAPI!IE. PlIOTtlZIM (M.HAPRIE 
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 PliatalUhagraphie, 
hrjzonder geschikt voor de reproductie van 
P l a n » , T e e k e n i n g e n enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phatai lm•»-
Krapl.ii- voor de reproductie van P l a t e n en 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Mtéréatrpe- lnrlcht lng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Gr. J. T H X K M E - _ 
Gedrukt bij 6. W . nu der Wiel & C u „ te ArahenT. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N«. 30. Z A T E R D A G 23 JULI 1887, 
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A.WW. 
Redacteur-Uitgever F. W. VAN' GENDT IC/. i AIIONNEM ENT /' 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

Adres voor Redactie en Administratie van hel Weekblad en advcrlcntiën: vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Bureau van De Of merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. ! ƒ 7-5° e n Nederlandsch-Indië / 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N S P R I N G E R , 
C . H. POSTHUMUS MEVJES en E . H A M E N . 

Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den lieer 
C . B . POSTHUMUS MEYJES, Kerkstraat 170 te Amsterdam 

A I > V E I \ T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONIIF.RI.IJKK NUMMERS, 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 bet Genootschap betreft, aan den Heer Arnhem en hij den 11 oof11-cor respond e nt JOH, ü . STF.MI.KR C Z N , lioek-
J. HKF.MMER HZN., Prinsengracht 680, te Amsterdam handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

885ste Buitengewone vergadering, te houden op 
Woensdag den 27 Juli, des avonds te halfnegen, in 
het American-hotel, op het Leidscheplein alhier. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
1. Mededeelingen van het Bestuur. 
2. Verkiezing van twee leden voor de Commissie 

van Redactie. 
In verband met art. 95 der wet worden door het 

Bestuur de volgende candidaten gesteld: 
G. van Arkel, H . G. Jansen, A . Reijding en G. 

H . Zeeman. 

Als buitenlid is toegetreden de heer G. Pierneeb, 
bouwkundige te Pretoria, Transvaalschc Republiek. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Brommer Hzn. 

KUNSTNIJVERHEID. 
Er behoort moed toe , den tocht naar de Rijksschool 

voor Kunstnijverheid te ondernemen ; wij kunnen ons 
voorstellen, dat menigeen, halverwege de allesbehalve 
gemakkelijke wenteltrap gekomen, teruggekeerd is. 
Wie echter den tocht ten einde toe voortgezet en 
hijgende en blazende de zolderverdieping van het 
Rijks-museum bereikt heeft, zal zich zijner moeite niet 
beklaagd hebben. 

In de school is thans het werk van eenige harer 
leerlingen tentoongesteld. Men komt allereerst in een 
langwerpig vertrek , waarin de vele en fraaie afgietsels, 
die bij de lessen gebruikt worden, bewaard worden en 
treedt dan in een zaal, waar de vruchten van het on
derwijs uitgestald zijn. 

Het werk van iederen leerling is zooveel mogelijk 
bijeengeschikt; men kan onmiddellijk zien, dat met den 
bijzonderen aanleg van ieder, in verband met het door 
hem gekozen vak, op voldoende wijze is rekening ge
houden. Het werk van een aanstaand decoratieschil
der herkent men aanstonds van dat van een toekom
stig ornement-beeldhouwer of kunstsmid. 

De studie van het menschbeeld schijnt bij het on
derwijs een voorname plaats in te nemen. Tot op 
zekere hoogte kan men dit slechts goedkeuren; im

mers de studie van het samenstel des menschelijken 
lichaams is voor elk grondig teekenonderwijs onmis
baar. Gaat men echter aan een school als deze niet 
te ver, wanneer men de leerlingen portretten laat tee
kenen of schilderen, die, uit den aard der zaak, mid
delmatig moeten uitvallen ? Zij toch , die de hoogcre 
kunst willen beoefenen, behoeven niet naar de Kunst
nijverheidsschool te gaan; zij vinden aan de Rijks
academie al het onderwijs wat een kunstenaar noodig 
heeft. Ware de tijd, aan het vervaardigen dezer por
tretstudiën gewijd, aan de compositie van stijlvolle 
ornementen (waaraan men hiertelande nog zooveel 
behoefte heeft) besteed, wij hadden hem, met het oog 
op het doel der school, wel zoo nuttig gebruikt geacht. 

Er is overigens in de zaal zeer veel tc zien , dat de 
aandacht verdient. Vooral het werk der aanstaande 
decoratieschilders trok ons aan. Wij zagen daar menig 
niet onverdienstelijk stilleven, verscheidene goede schil
derstudies naar pleister. Wel zou het coloriet aan 
„fijnschilders" niet altijd bevallen, doch men mag niet 
uit het oog verliezen, dat de decoratie andere eischen 
stelt dan het doek of paneel. Zeer geslaagd achtten 
wij een naturalistisch behandeld bloemfestoen op gou
den grond. 

De studiën naar pleister zijn meerendeels uitmuntend; 
bij voorkeur hebben ook zij het menschbeeld ten on
derwerp , doch wellicht maakten de leerlingen ook or
nementstudies , die echter in portefeuille gebleven zijn. 

Vermelding verdient het werk eener dame, die met 
groot talent de in- en uitheemsche flora afbeeldde, 
of tot zeer geslaagde ornement-composities wist te ver
werken. Zij zal, bij het beschilderen van aardewerk 
of porselein, uitstekende diensten kunnen bewijzen. 

Zelfstandige composities der overige leerlingen zijn 
wel aanwezig , doch zij nemen een betrekkelijk onder
geschikte plaats in. Het schijnt op de school meer het 
doel te zijn, bij de leerlingen een goeden grond te 
leggen, waarop zij later verder kunnen bouwen , dan 
wel hen in een bepaalde richting te willen leiden. Het 
individueele van elk leerling blijft dus bewaard. 

Jammer is het, dat aan een inrichting als deze geen 
werkplaatsen verbonden zijn, waar ook anderen dan 
schilders de techniek van hun vak kunnen leeren. 
Zooals de school nu is ingericht, zou men haar eerd 
een teeken-, schilder- en boetseerschool dan een kjfnst-
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nijverheidsschool mogen noemen. Waarschijnlijk is de 
beperkte ruimte op de zolders van het Museum, in 
welk gebouw werkplaatsen overigens moeilijk geduld 
zouden kunnen worden, de oorzaak van het ontbre
ken dier ateliers geweest. Kan de Kunstnijverheid
school eens een eigen lokaal betrekken, dan zal in 
dat gemis zeker voorzien worden. Wat baat het toch 
of men al een zeer stijlvol stuk smeedwerk weet te 
teekenen, indien men de gave mist het in ijzer uit te 
voeren ? 

Daar ook eenige schetsboeken der leerlingen ter 
inzage liggen, kan men zich een denkbeeld vormen 
van de wijze, waarop de leer van het ornement aan 
de school onderwezen wordt. Voornamelijk aan de oos-
tersche kunst, voor den decorateur van zoo onschat
bare waarde, schijnt de noodige tijd besteed te worden. 

Ook de toekomstige beeldhouwers hebben bij voor
keur hunne krachten aan het menschbeeld beproefd. Wij 
hopen, dat zij dikwijls de gelegenheid mogen hebben 
hunne verkregen vaardigheid in practijk te brengen 
maar gelooven , dat zij in den regel reeds blij zullen 
kunnen zijn, als hun het modelleeren van ornementen 
wordt opgedragen. Wij vertrouwen, dat zij ook daar
in de vereischte bekwaamheid toonen zullen. 

In een afzonderlijk vertrek is het werk der leerlin
gen van de Kunstnaaldwerkschool tentoongesteld. Het 
was ons natuurlijk niet gegeven, de meerdere of min
dere technische volkomenheid van het daar tentoonge
stelde met kennis van zaken te beoordeelen. De 
vermelding van den aan de vervaardiging der werk
stukken besteeden tijd, die bij elk stukje kant enz. 
gevoegd is, deed ons echter een hoogen dunk krijgen 
van het geduld der werksters. Indien ons een op
merking geoorloofd ware, zou het deze zijn, dat wij 
het een zeer gelukkig denkbeeld achten, de schoone 
en toch zoo eenvoudige composities van Hans Sib-
macher weer in de hedendaagsche dames-tapisserie te 
willen invoeren. 

Wij verlaten nu de Kunstnijverheidsschool en be
geven ons naar hare zusterinrichting in de Frans-Hals
straat, die zich onder het patronaat van niemand 
minder dan Artus Quellijn gesteld heeft. Hier behoeft 
men niet veel trappen te klimmen om de tentoonstel
lingszalen te bereiken, en ook het onderwijs blijft er 
lager bij den grond dan in het Museum. Sticht het 
daarom minder nut? Wij gelooven het niet. 

Het teekenonderwijs is hier zeer goed ingericht. 
Men laat de leerlingen eerst vlakornementen teekenen, 
geeft ze dan blokken en allerlei voorwerpen uit het 
dagelijksch leven in de meest verschillende standen , 
om hun krachten te beproeven , en eerst dan worden 
ze in de mysteriën van het pleisterteekenen ingewijd. 
Aan dit pleisterteekenen wordt bijzondere zorg be
steed. Met eenvoudige ornementen beginnende, klim
men de leerlingen allengs tot de meer samengestelde, 
als kapiteelen en dergelijken op, en eerst als zij die 
behoorlijk teekenen kunnen, wordt hun veroorloofd hun
ne krachten aan een kop of torso te beproeven. De 
blonde pleistertoon wordt bijna zonder uitzondering 
door de leerlingen uitstekend getroffen, wat wel voor 
het onderwijs pleit. Wij zagen o. a. een torso en 
een buste naar een oud-Italiaansch meester, die met 
zeer veel gevoel behandeld waren. 

In de schilderklasse merkten wij, behalve eenige 
pleisterstudies en eenige zeer goede vlakornementen, 
ook een paar stillevens op, waarvan sommigen van 
talent getuigden. 

Het lijnteekenwerk stelde onze verwachtingen teleur. 
Wij begrepen niet, hoe het mogelijk is, dat men jon
gelieden, die nog zelfs geen zuivere lijn ten papiere 
brengen kunnen, groote architectonische composities 

Iaat copiëeren, waarbij hunne volslagen onbekendheid 
met de eenvoudigste architectonische details op hin
derlijke wijze aan den dag komt. Waarom deze leer-
leerlingen niet liever enkele details zóó te laten teekenen 
dat zij ze begrijpen? Het komt ons voor, dat dit 
nuttiger voor hen zou zijn dan het vervaardigen van 
penteekeningen, die nog ver boven hun kracht gaan, 
en waaraan slechts iemand, die door jarenlange studie 
vormenkennis verworven heeft, zich met succes kan 
wagen. Ook zou het aanbeveling verdienen , den leer
lingen , eer zij schaduwen in hunne teekeningen aan
brachten , eerst de schaduwbeschrijving te onderwijzen. 
Nu heeft ieder op zijne wijze de schaduwen van kroon
lijsten, kapiteelen enz., zoo goed en kwaad het ging, 
aangebracht. Het lijnteekenen zal op geheel andere 
wijze ingericht moeten worden, wil het voor de leer
lingen eenig nut opleveren. Ook hier dient met het 
elementaire begonnen te worden, en eerst als de 
leerlingen dit in hunne macht hebben, kan men tot 
het meer ingewikkelde overgaan. Waar een soliede 
grondslag ontbreekt, kan geen gebouw verrijzen. 

In de boetseerklasse zagen wij enkele goede orne
mentstudiën , geheel berekend voor leerlingen , zooals 
de Quellinus-school ze heeft. De studies naar antieke 
beelden zijn hun echter blijkbaar nog te zwaar. 

Vatten wij de indrukken, bij het bezoeken der beide 
inrichtingen verkregen, samen, dan moeten wij erkennen, 
dat zij, ieder op hare wijze, met succes in het belang 
onzer te lang verwaarloosde kunstnijverheid werkzaam 
zijn. Mogen de vruchten van het onderwijs weldra 
aan onze gevels en ook in onze binnenkameren waar
neembaar zijn! 

BORROMINI. 
Langen tijd is de Barokstijl als een verval-periode 

der bouwkunst beschouwd. Sinds eenige jaren begint 
men tot het inzicht te komen, dat ook deze kunst
uiting groote verdiensten gehad heeft, en worden de 
werken van Bernini en Borromini niet meer met ver
achting aangezien. Omtrent laatstgenoemden kunste
naar, die als het ware als de verpersoonlijking van 
het streven der Barokperiode kan aangemerkt worden, 
wenschen wij een en ander mede te deelen. 

Borromini werd in 1599 te Bissone bij Milaan 
geboren. Omtrent zijne jeugd en de wijze, waarop hij 
onderricht genoten heeft, is slechts weinig bekend. 
Een tijdlang is hij onder de leiding van Bernini bezig 
geweest, maar reeds spoedig ging hij zijn eigen weg. 

Het eerste zelfstandige werk , dat aan Borromini wordt 
toegeschreven, is de kleine kerk Sim Carlo alle quatlro 

fontanc te Rome, die in 1640 begonnen werd. Zij 
staat op een zeer beperkt, onregelmatig terrein, dat, 
naar men aanvankelijk meende, voor een fraai bouw
werk geheel ongeschikt was. Borromini wist echter 
zijne tijdgenooten tot de hoogste bewondering te stem
men , door op dit ongunstig terrein een zeer pittoresk 
en toch grandioos kerkgebouw op te trekken. 

Als plattegrond gaf hij aan de kerk een ovalen vorm, 
aan de beide zijden door een ondiepe nis uitgebreid. 
De gebogen grondlijnen van dit plan bekleedde hij met 
forsche Korinthische zuilen; de kroonlijsten, die zij 
dragen, volgen geheel de gebogen lijnen van den plat
tegrond. Vensters zijn niet aangebracht; het licht 
komt slechts door een lantaren, op een koepel ge
plaatst, binnen. 

Is dus in het interieur geen enkele rechte lijn, ook 
aan den gevel heeft Borromini die zooveel mogelijk 
trachten te vermijden. Door zijn uit- en inbuigende 
deelen maakt hij eenigszins den indruk van de bekende 
antieke commodes. De gevel bestaat uit twee ver
diepingen , die echter met het inwendige van het ge-
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bouw in geen verband staan. De onderste verdieping 
heeft vier zuilen , waartusschen twee-hoog nissen in den 
ingang zijn aangebracht. Deze nissen zijn zuiver de
coratief. De kroonlijst boven deze zuilen volgt de 
gebogen lijnen van den gevel. De bovenste vier zui
len hebben ook weer nissen, die geheel decoratief op
gevat zijn, tusschen zich. De gebogen kroonlijst, die 
zij dragen, is in het midden afgebroken en vervangen 
door een ovaal schild, dat door twee engelfiguren ge
dragen wordt. Een toren is, op niet zeer organische 
wijze, aan de linkerzijde van den gevel aangebracht. 

Wanneer men deze beschrijving van het bouwwerk 
leest, zal men waarschijnlijk meenen. dat het een zeer 
onrustigen indruk moet maken. Toch is dit niet het 
geval, daar Borromini er zeer goed in geslaagd is, voor 
alle onderdeden de passende verhoudingen te kiezen, 
zoodat een hoogst aantrekkelijk geheel verkregen is. Bij 
den eersten aanblik krijgt men geenszins den indruk 
van overlading; eerst bij nadere beschouwing merkt 
men de veelheid der motieven op. Men bespeurt eerst 
dan, dat Borromini, zonder zich om de, door de tra
ditie geijkte, constructieve beteekenis te bekommeren, 
elk bouwdeel eenvoudig als decoratief motief gebe
zigd heeft. Zijn eenig streven is blijkbaar geweest. 
geen enkel detail zoo te maken, als zijn voorgangers 
gedaan hebben. De zuilen zijn slechts, evenals de 
kroonlijsten, aangebracht om een schaduw-effect te ver
krijgen. Om de regels van Vignola of zijn tijdgenoo
ten heeft Borromini zich niet in het minst bekreund. 
Zijn werk is integendeel veeleer een protest tegen de 
schoolregels, in het laatst der XVIe eeuw opgesteld. 

Nieuwe denkbeelden zijn ook in overvloed te vin
den aan het tweede belangrijke werk, dat Borromini 
te Rome schiep, den gevel van het Oratorio di San 
Filippo iVcri. Ook van dezen gevel is de plattegrond 
een gebogen lijn, uit verschillende cirkelsegmenten 
samengesteld. De gevel is bekleed met twee pilas
terorden , waarvan de onderste een zeer vreemde, ge
heel willekeurige kapiteelvorm vertoont, de bovenste 
daarentegen zich meer bij den traditioneelen Korinthi-
schen pilastervorm aansluit. De architraaf van de onder
ste pilasterorde is telkens afgebroken, om plaats te ver
krijgen voor zeer origineel gevormde vensters. Ook 
de bekroning der deur-omgeving is zeer vreemd, maar 
het meest zonderlinge van het geheele bouwwerk is 
wel het fronton, dat den gevel bekroont en uit twee 
rechte en twee gebogen gedeelten is samengesteld. 
De geheele gevel is op effect berekend; door sterk 
relief, kornissingen, enz. is dit nog versterkt. 

Het derde hoofdwerk van Borromini is de koepel 
van San Ivo al la Sapiensa, in 1660 begonnen. Dit 
koepelgebouw heeft als plattegrond een gelijkzijdigen 
driehoek, waarvan de uiteinden afgestompt zijn. Aan 
iedere zijde is een half-cirkelvormige nis aangebracht. 

Boven deze nissen begint het koepelgewelf, dat uit 
zes ribben, met daartusschen aangebrachte gewelf-
schilden bestaat. Van deze constructie is aan de bui
tenzijde echter niets te zien , daar zij door een hoogen 
tambour , die als plattegrond een uit zes cirkelsegmen
ten bestaande figuur heeft, voor het oog verborgen 
wordt. De koepel eindigt in een zeer rijk gevormde 
lantaren, die met zuilen en allerlei sieraad getooid is. 
Het is onmogelijk zich een rijker, meer afwisseling 
opleverend ontwerp dan dit te denken. Slechts een 
meester, die zijn geheele kunst beheerschte, kon zich 
aan een dergelijk bouwwerk, afwijkende van alles wat 
men totdusverre aanschouwd had, wagen. Onder min
der bekwame hand was een gebouw als dit al spoe
dig belachlijk geworden. 

De drie, door ons genoemde gebouwen karakteri-
seeren Borromini's streven. Evenals Bernini was hij 

er steeds op uit, nieuwe vormen te scheppen, en hij 
voerde met zijn beroemden tijdgenoot een zoo scherpe 
concurrentie, dat hij hem, waar het maar mogelijk 
was, trachtte door de buitensporigste composities te 
overvleugelen. Dat de beide kunstenaars nu juist niet 
in innige vriendschap verkeerden, laat zich begrijpen. 
Borromini was zoo jaloersch op de eer, waarmede zijn 
mededinger op lateren leeftijd overladen werd, dat hij 
zich, van ergernis daarover, in 1667 van kant maakte. 

Borromini was een uiterst hartstochtelijke natuur. 
Die hartstocht spreekt zich in zijn kunst uit; rust is 
haar vreemd — slechts leven en beweging ker.t zij. 
Om dien hartstochtelijken trek hebben velen haar als een 
ziekelijke kunst beschouwd. Zij is echter, vooral in 
onzen tijd, nu men zoo gaarne een nieuwe X I X d e -
eeuwsche kunst zou zien geboren worden, wel waard 
bestudeerd te worden. Telkens vindt men er schoon
heden in, zooals slechts een genie ze scheppen kan; 
telkens bespeurt men een geestig trekje, dat bewijst 
welk een meester in de kunst Borromini was. 

Borromini behoorde niet tot de gelukkigen, die er 
behagen in scheppen kalm langs gebaande wegen te 
wandelen. Hij was niet tevreden met het bestaande, 
en zocht zich nieuwe wegen; ook hij moest echter 
ondervinden, dat het één mensch niet gegeven is een 
nieuwen stijl te scheppen, maar dat hij er hoogstens 
toe kan bijdragen, om in gemeenschap met anderen, 
een nieuwe richting in de kunst langzamerhand tot 
stand te brengen. 

D E W A T E R L E I D I N G S W E R K E N TE PARIJS. 
Op de hygiër.e-tentoonstelling te Parijs trok de af-

deeling, die de verschillende toestellen tot waterver-
schafnng voor den publieken dienst te Parijs bevatte , de 
grootste aandacht. Het meest in het oog liep een 
groote glazen bak, gevuld met water en gesteld boven 
een nog grooter ijzeren waterreservoir. Beide reser
voirs zijn elk in drie gelijke ruimten afgedeeld. In de 
overeenkomstige afdeelingen wordt door afzonderlijke 
buisleidingen water uit de Ourcq, Vanne en Seine 
aangevoerd en de inhoud voortdurend aangevuld en 
afgeleid, waardoor men een duidelijk overzicht van 
den graad van zuiverheid dezer drie wateren bekomt 
en op het eerste gezicht terstond een vergelijking kan 
maken. Het onderscheid is verre van twijfelachtig in 
het tegen het daglicht geplaatste glazen, volkomen 
doorschijnend reservoir, maar nog beter kan men de 
vergelijking maken in de drie afdeelingen van het 
ijzeren reservoir, die inwendig wit geschilderd zijn en 
zeven voet diepte hebben. Het water van de Ourcq heeft 
een kleurtje als van waterige erwtensoep, dat van de 
Vanne is azuurblauw en doet aan de Zwitsersche mee-
ren denken, terwijl dat van de Seine geelachtig grijs 
is. Op deze wijze krijgt men een zeer juist begrip van 
de vergelijkende reinheid van het water, dat tot parti
culier en publiek gebruik in Parijs verschaft wordt. De 
Parijzenaar hoopt, dat het Gemeentebestuur erin slagen 
zal, tot uitsluitend privaat gebruik, bronwater te ver
schaffen, inplaats van het onzuiver Seine- en Ourcq-
water, dat reeds op het eerste gezicht walging doet 
ontstaan en toch voor een groot deel in de publieke 
behoefte voorziet. De Parijsche waterleiding bestaat 
uit twee takken, één voor algemeen nut, voorstraten 
en keukens , en één voor huiselijk gebruik. De heer 
Belgrand beweerde reeds bij den aanleg dezer groote 
waterwerken, dat de verminderende zuiverheid der 
meeste rivieren en de toenemende behoeften van het 
publiek weinig goed succes beloofden, zoolang voor 
huiselijk gebruik geen bronwater werd verschaft. 
Ook beweerde hij dat op den afstand, waarop Parijs 
van de omliggende hoogten verwijderd ligt, het moei-
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lijk, zoo niet onuitvoerbaar zou zijn , genoegzaam bron
water voor elk gebruik aan te voeren. De hoogte van 
de Parijsche huizen eischt buitendien een sterke druk
king, terwijl de groote afstand en de uitgebreidheid 
van het buizen- en stratennet eenige malen daags 
vermindering van drukking in de hoofdbuizen geeft, 
tengevolge waarvan vele bovenverdiepingen dikwijls 
zonder water zouden blijven. Het werd derhalve 
noodzakelijk geacht, den aanvoer van water voor privaat-
gebruik te beperken, daar het op sommige oogenblikken 
zou kunnen gebeuren , dat hydraulische elevators plot
seling o]j halve hoogte stil bleven staan en de straal 
van een brandspuit de nok of het dak van een bran
dend perceel niet bereikte. Voor eigen, particulier ge
bruik wordt het water uit de Dhuis en de Vanne 
getrokken, dat in de omstreken van Parijs het zuiverste 
is. Het water wordt met veel zorg opgevangen en 
verzameld in groote reservoirs, waarboven met turf 
overdekte velden gelegen zijn. Dichte waterleidings-
werken van cirkel- of ovaalvormige gedaante in door
snede, voorzien van mangaten, houden het water zoo 
frisch, dat het na een reis van 48 uur volkomen on
veranderd in Parijs aankomt en nauwelijks één enkele 
graad in temperatuur verschilt. Tot publiek gebruik 
wordt het water door het Ourcq kanaal uit de Seine 
door zes stoomwerktuigen opgepompt. Het Marne-
water wordt opgevoerd door de werken van St.-Maur, 
terwijl artesische putten mede water verschaffen. Het 
water van de Dhuis en Vanne is uitmuntend zuiver, 
zeer weinig kalkhoudend en voor allerlei doel geschikt; 
de lage temperatuur maakt het voor huiselijk gebruik 
zeer geschikt. In dit water kon Dr. Miquel slechts 
62 kiemen aantoonen tegen 2000 in het Seine-water 
en de heer Albert Levy heeft aangetoond , dat het zuur
stofgehalte in Vanne-water, twee dagen bewaard, con
stant bleef of vermeerderde, terwijl dat van de Seine 
zeer verminderde, een zeker bewijs, dat er dierlijk leven 
in het laatste aanwezig is. Dit is niet het geval met 
rivier- en Ourcq-water. 

Het water, dat naar Parijs door leidingen wordt ge
voerd , wordt in 17 reservoirs opgevangen, die een ge-
zamenlijken inhoud van 11,655,600 kubieke voet heb
ben en op hoogten van 150 tot 440 voet gelegen zijn. 
Zij zijn allen, uitgezonderd die van de Öurcq en de 
Seine, open, waardoor het water koel en helder blijft. 
Van uit deze reservoirs loopen de hoofdbuizen , die 
allen van gegoten ijzer, met ringverbindingen, zijn ge
maakt. De meesten zijn in de riolen gelegen , zoo
dat zij nagezien , de lekken gestopt en alle verbindin
gen gemaakt kunnen worden zonder dat men behoeft 
te graven. Vervolgens verspreidt zich het water door 
daartoe expresselijk bestemde buizen. Het laaggelegen 
deel van Parijs wordt voorzien van Ourcq- en Vanne-
water, het middendeel van Seine- en Vannewater en 
het hoogste gedeelte door Dhuis- en Vannewater. Bui
tendien kunnen deze verschillende districten elkander 
aanvullen, doordien men het water door stoomwerk
tuigen op en neder kan persen. Wanneer des winters 
het privaat gebruik geringer is , komt het overtollige 
ten voordeele van het publiek verbruik. Des zomers, 
of bij eventueele ongelukken, vervangt het Seine-water, 
dat te Ivry wordt opgepompt, dat van de Vanne, ter
wijl het water van de Vanne, te La Vilette opgepompt, 
voor dat van de Dhuis in de plaats treedt. 

Dagelijks wordt te Parijs aangevoerd: 
Bronwater van Vanne en Dhuis 4,205,000 kub. voet 
Ourcq-kanaalwater 3,880,000 „ „ 
Seine-water 6,000,000 „ „ 
Marne-water 2,900,000 „ „ 

te zamen 16,985,000 „ „ 
of bijna 48 gallons per hoofd. 

In eene brochure merkt de heer Bechmann op, dat het 
bronwater onuitputtelijk is en de toevoer grooter dan 
de behoefte, maar de bovengegeven getallen zijn 

1 gemiddelden en op sommige dagen, vooral bij bij
zondere warmte, is het een maximum, waaraan vol
daan moet worden. Zoo is er dus toch in één op
zicht nog eene onvolkomenheid, en wel als wij letten 
op de groote verbru iksvermeerdering, die ontstaan zal 
door het verzwijgen van privaatputten in Parijsche 
huizen. Twee jaar geleden werden uitstekende bronnen 
verkregen voor het oostelijk en westelijk deel der stad 
en deze alleen kunnen 4,200,000 kubieke voet water 
van 161 aanvoeren. De buizennetten daartoe zijn in 
aanleg en men berekent, dat in 1889 Parijs 230 mil-
lioen kubieke voet water voor haar 2,200,000 inwoners 
of omstreeks 66 gallons per hoofd zal kunnen leveren. 
In 1789, een eeuw geleden, kon men slechts 280,000 
kubieke voet water voor een bevolking van 600,000 
zielen leveren, of 2 '/„ gallon per hoofd en , inplaats 
van de 85 fonteinen, die water verbruikten, en de 455 
kostelooze en betalende afnemers, die toen bestonden, 
zullen in 1889 17,000 openbare toestellen en 70,000 
geabonneerden bediend moeten worden. Bovendien 
werd het water toen per „gang" (één gang — 2 em
mers) tegen 5 francs verkocht, waarvoor men nu slechts 
30 centimes betaalt. Een huisgezin van 3 personen 
kan voor 16.2 francs een kraan bekomen en voor 20 
francs per jaar een meter. Kortom Parijs, dat vóór 
20 jaar geleden zuinig voorzien werd van water, en 
thans nog niet van een hoeveelheid voorzien wordt, die 
een groote stad behoeft, is nu reeds het best van alle 
Europeesche steden voorzien; wat de publieke dienst 
en het huiselijk gebruik aangaat, neemt het de eerste 
plaats onder alle Europeesche steden in. 

Deze inlichtingen verstrekte de heer Bechmann en zij 
toonen nauwkeurig den tegenwoordigen stand der 
watervoorziening aan. Zijne pogingen, die hij gedu
rende verscheidene jaren zonder ophouden gedaan heeft, 
zijn verwezenlijkt onder leiding van de heeren Belgrand, 
Alphand en Couche en de dubbele waterleiding vormt 
een der belangrijkste eigenaardigheden van den dienst. 
Natuurlijk zijn de beide gedeelten van dit systeem van 
elkander afhankelijk, zoodat de eene dienst den ande
ren hulp kan verleenen, in geval van stoornis of ge
brek. Als wij de andere watersoorten, die Parijs 
worden binnengevoerd, onderzoeken, gevoelen wij 
eenige vrees bij de gedachte aan eenige aanvulling of 
vermenging in de hoofdhuizen. De directie verklaart, 
dat zulk een vermenging nimmer geschiedt en wij kun
nen dat aannemen , maar een vervanging aan het eene 
soort van water door het andere is in sommige ge
vallen onvermijdelijk. Als een ongeluk of eenige stoornis 
ontstaat, of als 's zomers de bronnen ontoereikend zijn, 
wordt het Seinewater voor een korten tijd in plaats 
van het Vannewater geleverd in sommige wijken, doch 
niet, dan nadat het aan het publiek door de nieuws
bladen is aangekondigd. Het gebeurt echter zeer zel
den, dat zoo iets voorkomt. In 1885 ontbrak slechts 
gedurende tien dagen het bcnoodigd water, zoodat het 
noodzakelijk was op sommige punten ander water 
aan te voeren. Toch is het zeer jammer, dat de hoofd
buizen, zij het ook voor slechts korten tijd, door het 
onzuiver Seinewater doorstroomd worden. 

Een geheele afdeeling van de waterleidingstentoon
stelling wordt ingenomen door een reusachtig model, 
dat de verschillende methoden van waterverversching 
in Parijs voorstelt. Het beslaat een geheel trottoir, 
dat zich boven den vloer verheft en met een optrapje 
bereikt wordt. Langs dit verhoogde trottoir loopt de 
rijweg en daaronder ziet men een hoofdbuis met haar 
vertakkingen, waaraan een brandkraan, een water-
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standkraan en kranen voor wasschen en besproeien 
zijn aangebracht. De bezoekers krijgen dus een dui
delijke voorstelling van de wijze, waarop het water 
voor verschillende doeleinden onder den publieken weg 
wordt aangevoerd, tot besproeiing, schoonvegen en 
brand. Zoo ziet men in het trottoir een riool-man
gat met een vciligheidsinrichting, eene vinding van 
den heer Boutillier, hoofd-inspecteur van bruggen en 
wegen. Deze inrichting dient tot het voorkomen van 
ongelukken en verhindert, dat personen in het man
gat vallen. Het bestaat uit een metalen ring, waar
aan opgaande stangen zijn verbonden die, tusschen 
zich in, draadwerk bevatten. Het gewicht bedraagt 
slechts 13 • ' , zoodat het gemakkelijk door één man 
kan verplaatst worden. Het buizennet is thans te 
Parijs uitgebreider dan van eenige andere stad ter 
wereld. Londen alléén wordt door negen maatschap
pijen voorzien, wier buisleidingen onafhankelijk van 
elkaar zijn , zoodat er als het ware negen verschil
lende steden bediend moeten worden, die elk op 
zichzelf gelijkstaan met een stad van den tweeden 
rang. Natuurlijk is het in een stad als Parijs zeer 
moeilijk om lekken te ontdekken en abuizen in de 
afzonderlijke beweegbare deelen te bemerken of op 
te sporen, of zóó spoedig stoornissen te vinden, om 
er bijtijds in te voorzien. Het is daarom zeer belang
rijk, op elk oogenblik te kunnen weten of alles in 
orde is en of de drukking ergens lager is dan zij 
moest zijn. Om hierin zekerheid te kunnen verkrijgen 
plaatste de directie, vóór omstreeks drie en een half 
jaar, drukkings-meterstations, die het zoeken naar 
lekken gemakkelijker moesten maken en als controle 
dienden op de beweegbare deelen. Deze stations be
staan uit een drukkingsmeter, die bevestigd is aan een 
lantaarnpaal en in het riool verbonden is met een toe
stel, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste cilin
ders van dik glas, onderling gescheiden door een dia-
phragma van caoutchouc, die een ondergeschikt deel 
uitmaakt tusschen de stijgkolom en de vertakking, en 
in verbinding staat met de hoofdbuis. Een geelkoperen 
bus beschermt het glas tegen beschadiging en vormt 
een voortdurende controle op den toestand der dia-
phragma, welke horizontaal moet blijven, zoolang het 
toestel gewoon werkt. Daar de diaphragma enkel als 
een afscheiding tusschen twee in evenwicht staande 
kolommen vocht te beschouwen is, volgt zij alleen de 
bewegingen, die in de drukkingsbuis ontstaan. Zulke 
bewegingen in water zijn natuurlijk onmerkbaar en elke 
waarneembare verandering van de diaphragma is een 
teeken van een lek in de vertakking, welke eindigt bij 
den drukkingswijzer, die een vermeerdering aantoont 
en een onderzoek gebiedt. Het toestel is bevestigd 
aan een lantaarnpaal, waaraan een gegoten ijzeren wijzer
plaat verbonden, die galvanisch verkoperd is en be
schermd wordt door een draadkastje, waardoor de druk
king in de hoofdbuis kan afgelezen worden. Voor
springende plaatjes, die deel uitmaken van de sierlijke 
wijzerkast, geven de gesteldheid van het water, het 
nummer van het station, de diameter van de hoofdbuis 
en de respectieve hoogten van de laatsten, van den 
bodem en de aslijn van de drukkingspijp aan. 

Een ander belangrijk toestel is dat, hetwelk men 
uitgedacht heeft om een gat in de hoofdhuis te boren, 
terwijl die buis onder drukking is en waarmede men 
op elke plaats een nieuwe vertakking kan maken, zon
der den toevoer van water te staken. De kraan, die 
de nieuwe aansluiting moet vormen, wordt in de hoofd
buis opgesloten terwijl het gat geboord wordt, zoodat 
de aansluiting geschiedt zonder een druppel water te 
verspillen. Gedurende de boring vallen de weinige 
ijzerkrulletjes van het boren in de hoofdbuis en worden 

door het water weggespoeld. Natuurlijk is het aantal 
van zulke kranen in een stad als Parijs zeer talrijk, 
maar nog veel grooter is het aantal dier kranen in de 
huizen voor de verschillende behoeften en het dage-
lijksch gebruik. Het water wordt thans geleverd per 
kraan of per meter, doch staat als het ware onder 
toezicht van politie. Het betalen tegen een vast tarief 
per kraan was vroeger voor huiselijk gebruik algemeen 
in zwang, maar gaf aanleiding tot zooveel geschil en 
misbruik , dat dit systeem geheel verlaten is, behalve 
voor kamers, waaromtrent overeengekomen is. dat de 
kranen niet voortdurend zullen vloeien. 

De verschillende soorten van kranen, die thans in 
gebruik zijn, kan men op de tentoonstelling bezich
tigen. Daaronder is er een van nieuwe constructie, 
eene uitvinding van den heer Chameroy. Zij is 
ingericht als volgt: het deksel of de dop, die zich 
bovenaan tot afsluiting bevindt, wordt afgenomen en 
stang met zuiger en tevens de klep verwijderd. Zoowel 
de klep als haar draagplaat worden zorgvuldig gerei
nigd en de geheele kraan aan een koppelingsschroef 
van de waterleiding geschroefd. Een glas water wordt 
in de kraan gegoten om de onderste kamer te 
vullen, de klep wordt daarna ingebracht, waarna 
de bovenste holte of kamer opnieuw gevuld wordt; 
daarna wordt de zuiger ingebracht, zoodat zij over
eenstemt met het hoogste peil van de kraan en 
het overtollige water ontsnapt door de bovenste mon
ding. Nu wordt de kruk, die den zuiger beweegt, 
neergedrukt en de dop aangeschroefd. Deze handel
wijs is onvermijdelijk om de lucht, die de kamer be
vat , te verwijderen , want, zonder die voorzorg, zou
den stootende schokken plaats hebben. Als de kraan 
op deze wijze is gevuld en geplaatst, is het voldoende 
de kruk neer te duwen, om water te krijgen. Wordt 
de stroom afgebroken, dan heft men de kruk op om 
weder dezelfde hoeveelheid water te doen toevloeien. 
Door het neerdrukken van de kruk worden de stang en 
de zuiger neergedrukt, waardoor het water de druk
king overplant op den lager gelegen zuiger, die aan 
de onderzijde breeder en kegelvormig is. Door de 
daling ontstaat voor het water gelegenheid, door de 
kraantuit af te vloeien. De veer onder den kegelvor-
migen zuiger dwingt dien, langzaam te rijzen, zoodat 
het water in de bovenste holte moeilijk door de kleine 
klep kan wegvloeien, die den weg meer of minder 
volkomen afsluit. Heeft het water een minuut noodig, 
om uit de holte weg te vloeien, dan zal een hoeveel
heid water gedurende denzelfden tijd gelegenheid hebben 
onder de drukking van de waterleiding langs den ke-
gelvormigen zuiger en door den kraanbek af te vloeien. 
Om nu te zorgen, dat bij alle verschillende drukkin
gen dezelfde hoeveelheid zal afvloeien , wordt een be
weegbare buis, met openingen voorzien, in de mon
ding gebracht om de snelheid van het water te rege
len naar de drukking, waarmede de kruk wordt be
wogen. Zoodoende kan het water naar believen en 
zonder controle worden afgetapt. Het is echter voor 
geabonneerden onmogelijk een voortdurende water
straal te bekomen. Elke krukbeweging geeft slechts 
14 tot 18 liter water, terwijl men elke toevloeiing naar 
willekeur kan doen ophouden door eenvoudig de kruk 
op te heffen. Door de kruk langzaam te bewegen, 
kan de snelheid van den toevoer mede geregeld wor
den en dus tevens de hoeveelheid water. De kraan 
kan dus nimmer grooter toevloed geven, dan waarvoor 
zij bestemd is, en wel, onafhankelijk van den stand 
van de kruk. 
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B O E K B E O O R D E E L I N G . 
Beknopt practisch leerboek der Bur

gerlijke en Waterbouwkunde, door B. 
F. Plasschaert, leeraar aan de Burger
avondschool en de Hoogere Burgerschool 
te Delft. Uitgave van P. Gouda Quint, 
te Arnhem. 

Reeds eenige malen vond ik in vakbladen aanbe
velingen van het „Beknopt practisch Leerboek der 
Burgerlijke en Waterbouwkunde, van B. F. Plasschr.ert", 
maar deze waren geschreven door deskundigen, die 
reeds lang het vak beoefenen, en handelden voorname
lijk over het eerste gedeelte van de uitgave, namelijk 
de Burgerlijke Bouwkunde. 

Thans is het geheele werk voltooid. Ik heb het 
eenige malen doorgewerkt en dus ruimschoots gelegen
heid gehad kennis te nemen van den inhoud. Daar
door gevoel ik mij in staat, het werk ten opzichte van 
andere bestaande boekwerken te beoordeelen. Deze 
beoordeeling gaat uit van een geheel ander standpunt 
dan van genoemde heeren deskundigen, daar ik een 
nog jong beoefenaar der bouwkunde ben, maar, zoo
wel in de practijk als op een onlangs afgelegd examen, 
de bruikbaarheid en den practischen zin van het werk 
in hoogc mate mocht ondervinden, redenen waarom 
ik niet kan nalaten, andere jongelui, die het werk 
niet in hun bezit mochten hebben of het niet kennen, 
aan te raden er inzage van te nemen. 

Ik stel mij voor, door enkele grepen uit de Water
bouwkunde, het gezegde nader toe te lichten. 

Vond men reeds in de Burgerlijke Bouwkunde vele 
construction en beschrijvingen, voor het dagelijksch 
leven direct van toepassing, in niet mindere mate is 
dit het geval met de Waterbouwkunde. 

Zoo vindt men in aflevering 12 o. a. eene beschrij
ving van rivieren, de wijze van opmeten, peilen en 
waterpassen, zooals het bij den Waterstaat gebruikelijk 
is; eene beknopte beschrijving van de daarbij in gebruik 
zijnde instrumenten, enz. Indien men op de aldaar 
beschreven wijze werkt, kan men zeker zijn goed te 
zullen uitkomen. 

Door de hierop volgende beschrijving van de ver
schillende soorten van sluizen, verkrijgt men daarvan 
een goed inzicht, dat zeer verhelderd wordt door de 
omschrijving van de onderdeelen , zóó cn detail, als 
men in niet vele werken vindt. Dit hoofdstuk eindigt 
met een opstel over stuwen. 

In de nu volgende hoofdstukken geeft de schrijver 
eene beschrijving van beschoeiingen en bekleedings-
muren, met de wijze van construeeren, de gewoonlijk 
toegepast wordende afmetingen voor de onderdeelen en 
de wijze van berekenen ervan. 

De laatste afleveringen 16 en 17 bevatten verhande
lingen over reeden, havens, kanalen, het doel en de 
voeding dezer laatste, enz. 

Wegen, duikers en bruggen behandelt de schrijver 
op eene manier, die den beginner in 't vak genoegzaam 
op de hoogte brengt; welke wegen in bijzondere om
standigheden het meest te verkiezen zijn, welke de ver-
eischten zijn, waaraan de wegen in 't algemeen moe
ten voldoen, welke hunne constructie en welk het 
verkieslijkste materiaal is, enz. doet de schrijver op 
duidelijke en beknopte wijze uitkomen. 

Verder geeft de schrijver in genoegzame verscheiden
heid de meest voorkomende construction van houten 
en ijzeren bruggen, zoowel vaste als beweegbare, hare 
fundeering en bovenbouw; de zeeweringen met verschil
lende verdedigingsmiddelen van oevers en dijken, als 
strandhoofden, paalwerken, steenglooiingen, enz., ter

wijl de uitgave besloten wordt met eene beschrijving 
van polders en droogmakerijen. 

Het geheele werk is vol van opmerkingen, die den 
opzichter te pas komen, o. a. over heiwerken, behan
deling van metselwerken, fundeeringen , enz.; van de 
meest verschillende werken vindt men begrootingen 
van kosten en de wijze van begrooten. 

Ook aan de hoedanigheden en keuring der bouw
materialen werd reeds in de Burgerlijke Bouwkunde een 
groote plaatsruimte afgestaan. 

Den uitgever komt alle lof toe voor de flinke uit
voering, zoo van den druk als van de in den tekst 
voorkomende figuren; hij geeft bovendien bij de uit
gave veertig uitslaande platen, die niet in rekening ge
bracht worden. 

Het is jammer, dat de waarschijnlijk te groote uit
gebreidheid , die het werk verkreeg, den schrijver deed 
besluiten, het aan het einde wat te bekorten. De rijs-
werken, zulk een voornaam onderdeel der waterbouw
kunde , worden hier wel wat stiefmoederlijk behandeld. 
Van eene beknopte uitgave is wel-is-waar niet meer 
te vergen, maar wij hopen dat de schrijver ertoe moge 
besluiten ons ook daarvan eens een betrekkelijk volle
dige beschrijving te geven; wij twijfelen niet, of deze 
zou door velen met graagte gekocht worden. 

Ik eindig met den wensch , dat dit schrijven ertoe 
moge leiden, dat velen zich met het hierbedoelde werk 
bekend maken. K. 

E E N IJZEREN ZUIL NABIJ D E L H I IN 
HINDUSTAN. 

Nabij Delhi in H indostan verheft zich een massief 
ijzeren zuil, van omstreeks 40 centimeter diameter, tot 
22 voet boven den grond. Omtrent de diepte van 
deze zuil onder den grond is niets met zekerheid be
kend en de geleerden zijn het daarover totdusverre 
nog niet eens kunnen worden. Sommige meenen, dat 
de zuil 26 voet in den grond steekt, terwijl een ander 
beweert, dat de ingegraven diepte slechts weinige voeten 
bedraagt en het uiteinde raapvormig is. Hoe dit ook 
zij, het is een groot raadsel, hoe zulk een zwaar ijze
ren gevaarte vervaardigd is in een tijdperk, dat na 
onderzoek gebleken is overeen te komen met de 3e 
eeuw van onze christelijke jaartelling. Het zou nog 
zeer te betwijfelen vallen, of men in den tegenwoordi-
gen tijd en met behulp van onze moderne machines en 
stoomkracht, een dergelijk proefstuk zou kunnen ver
vaardigen en oprichten. De stoomkracht was toch zeker 
nog niet aan de oude Hindoes bekend en hunne 
werktuigkundige kennis stelde hen zeker niet in de 
gelegenheid, zich van zulke vernuftig ingerichte werk
tuigen te bedienen als wij. De zuil is van gesmeed 
ijzer en wel van ijzer van het beste soort; zij vertoont, 
niettegenstaande haren hoogen ouderdom, nergens eenig 
spoor van roest. Een ingegrifte beschrijving, in Sans-
kriet-letterteekens, noemt de zuil de „zegezuil van 
Raja Dhawa in het jaar 310 (van onze jaartelling), die 
zijn onsterflijken roem aan zijn zwaard te danken had." 
Andere inschriften, maar allen van latere dagteekening, 
geven geen verdere inlichtingen omtrent dit stukje 
smeedwerk. Brahmaansche overleveringen geven aan, 
dat de zuil in de 6e eeuw werd opgericht. Hoe 
dit ook zij, zij staat onwrikbaar vast en heeft zelfs 
weerstand geboden aan het kanon van Nadir Shah, 
die erop liet vuren, doch niet zonder er duidelijke spo
ren van de kogels op achter te laten. 
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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 O E . De heer J.L.Cluijsenaer, 

Secretaris der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, is door den Koning 
benoemd tot ridder in de orde van den 
Nederlandschen Leeuw. 

— In de Staatscourant van 23 Juli zijn 
de statuten opgenomen van de Naamlooze 
Vennootschap De Nederlandschc Zuid-
Afrikaansche Spoorwegmaatschappij te 
Amsterdam. Wij ontleenen daaraan, dat 
het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld 
op twee millioen gulden, verdeeld in aan
deden van duizend gulden, en dat voor 
den tijd van tien jaren als Directeuren zijn 
benoemd de heeren R. W. ]. C. van den 
Wal l Bake en J. L. Cluijsenaer. 

De Maatschappij stelt zich ten doel den 
bouw en de exploitatie van eenen spoorweg 
in de Zuid-Afrikaanschc Republiek, van 
de grenzen van het Portugcesch gebied in 
de richting van Pretoria. 

De Maatschappij is bovendien bevoegd: 
1. Tot den bouw en de exploitatie van 

andere spoorwegen, verlengingen of zijtak
ken in de Zuid-Afrikaansche Republiek of 
aangrenzende landen, waarvoor haar door 
de regeeringen concessie mocht worden 
verleend. 

2. Tot het maken van inrichtingen en 
tot het oprichten en exploiteeren van on
dernemingen, welke tot bevordering van 
het verkeer op de spoorwegen nuttig of 
voor het uitoefenen der exploitatie noo
dig zijn. 

A M S T E R D A M . Voor de loterij der Voe
dingstentoonstelling is als eerste prijs aan
gekocht het door de heeren Vos en Legrand 
tentoongestelde eetkamer-ameublement. 

— Aan dc Rijksschool voor Kunstnij
verheid zijn de vier eerste eind-diploma's 
van den vierjarigen cursus, na een gunstig 
afgelegd eind-examen toegekend aan: mej. 
H . W. Beijerinck, voor de studie der ce
ramiek en textile industrie; T . van der 
Laars, voor de decoratieve schilderkunst; 
Th. W. Nieuwenhuis, voor de studie der 
metaalbewerking, in het bijzonder voor 
kunstsmeedwerk; L. Zi j l , voor de beeld
houwkunst. 

Het eind-examen naden driejarigen cur
sus in Kunstnaaldwerk is met goed gevolg 
afgelegd door de dames: I. M. de Groot, 
E. W. van 't Hooft en M. E. Mohrman; en 
na een theoretisch eind examen zijn tot 
het tweede deel van den vierjarigen cursus 
toegelaten de heeren A . van Busschbach 
(decoratieve schilderkunst); J. B. A. Bieg-
nolé. (id); L. J T. Camman, (decoratieve 
beeldhouwkunst); M. Zwollo (id.). 

De voornaamste studies en werkstukken, 
door al de genoemde leerlingen gedurende 
hun verblijf aan de school gemaakt, zijn 
van Maandag 18 Juli tot cn met Zondag 
24 Juli dagelijks van 10—4 uur ineen der 
schoollokalen in het Rijks-museum voor 
alle belanghebbenden tentoongesteld. 

R O T T E R D A M . De Groote Schouwburg 
aan den Coolsingel heeft in veiling opge
bracht de som van ƒ 107,694, nl. de 6 
perceelen grond aan den Coolsingel ƒ 76174, 
de 7 perceelen grond aan de Nieuwe Kerk
straat ƒ 2 1 9 2 0 , de schouwburg met loodsen 
voor afbraak /"Siooen de koffiekamer voor 
afbraak ƒ 1500. De volgende week heeft 
de afslag plaats. 

D O R D R E C H T . De heer Paul Leroi, d i 
recteur en hoofdredacteur van den Cour-
rier dc F Art te Parijs, bood het Museum 
alhier ten geschenke aan: vijf fraaie etsen 
naar schilderijen van Aelbcrt Cuyp en 
Nicolaas Maes, door Jacquemart, Greux, 
Bocourt, Flameng en Mordant. Deze zul
len, na geëncadreerd te zijn, eerlang in 
het Museum worden geplaatst. 

M A A S T R I C H T . Dezer dagen is , in tegen
woordigheid van Belgische ingenieurs van 
den Waterstaat, de eerste steen gelegd 
voor de nieuwe brug over de grensschei-

dende Maas te Maaseik. Zooals indertijd 
werd medegedeeld, hebben ook de Pro
vinciale Staten van Limburg voordat werk 
eene subsidie van ƒ 8 1 5 1 toegestaan. 

P U R M E R E N D . Op het laatst gehouden 
Congres der Nederlandschc Maatschappij 
tot Bevordering van Nijverheid werd de 
wenschelijkheid van eene octrooiwet be
sproken. Dit onderwerp werd ingeleid door 
den heer Haaxman van het Departement 
's-Hage, die een overzicht van de geschie
denis der zaak gaf om daarna op de nood
zakelijkheid der invoering te wijzen en dit 
door voorbeelden toe te lichten. Eene 
door hem voorgestelde motie werd niet ont
vankelijk verklaard, omdat de Maatschap
pij een prijsvraag uitschrijft voor een goede 
octrooiwet. 

Eene motie, om met betrekking tot den 
stand dezer zaak bij de Maatschappij over 
te gaan tot de orde van den dag, werd 
aangenQmen. 

— Te Antwerpen is de schilder N . de 
Keijser, honorair directeur van de Aca
demie van Fraaie Kunsten, die o. a. de 
fresco's aan den ingang van het Museum 
maakte, overleden. 

Door burgemeester en schepenen aldaar 
is de volgende proclamatie uitgevaardigd: 

»De stad Antwerpen betreurt den dood 
eens meesters, die langer dan een halve 
eeuw aan het hoofd der Nationale School 
heeft gestaan en bijna 25 jaar lang de 
Koninklijke Academie van Schoone Kun
sten alhier waardiglijk heeft bestuurd." 

Nicaise de Keyser werd den 26stcn Au
gustus 1813 geboren. Zijn schilderwerken, 
veelal historiestukken, onderscheiden zich 
door een fraai coloriet. Zeer bekend zijn 
van zijn schilderijen Het afscheid van 

1 Rubens en Van Dijck en De school van 
j RafaCl. 

— De heer Buurke, gemeente-architect 
I en opzichter van het Beneden-verlaat te 
I Veendam, is Zondagmiddag, bij het toezien 
j naar een kleine reparatie aan desluisdeu-
iren, door het breken van een touw inde 
I diepe kolk gevallen. Door de terstond 
verleende hulp van den heer J. Rijnberg 
en diens bediende werd hij uit zijn levens
gevaarlijken toestand op het droge ge
bracht. (JV. v. d. D.) 

— Aan den civiel-ingcnieur S. R. Smit 
is eervol ontslag verleend als ingenieur 
bij de IJsel stoomtrammaatschappij. 

Aflevering 7 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Broese tc Utrecht) bevat: 

De laktokrit (met fig.). — Iets over de 
spinnen (met tig.). — Een «Paradisc Lost" 
(met fig.). — Een paar nieuwtjes op het 
gebied van electrische huistelegraphie (met 
fig.). — Geschiedenis van het samenge
stelde mikroskoop (met fig.). — Dephoto-
grammetrie (met fig.) — Een eenvoudig 
mikro-telefoonstation (systeem Milde G i l -
tay) (met fig.). — De photographie zonder 
objectief (met tig.) — Duinen. — Korte 
mededeeling. — Sterrenkundige opga
ven. — Correspondentie. - Vragenbus. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
Het Bestuur der Ambachtsschool tc 

Middelburg vraagt tegen 1 September een 
leeraar in het timmeren en bouwkundig 
teekenen , op eene jaarwedde van ƒ 800. 
Zich aan te melden vóór 28 Juli bij den 
Secretaris H . J. E . Gerlach te Middelburg. 

B E R I C H T . 
Aan de aanvragen tot het bekomen van 

afzonderlijke nommers van «De Opmerker" 
zal steeds worden voldaan, als de kosten 
daarvan worden overgemaakt. Het kleine 
bedrag van 15 cent per nommer tn 25 
cent per plaat laat niet toe, dat daarover 
wordt gedisponeerd, terwijl de gelden 
franco zullen worden teruggezonden voor 
het geval, dat de aangevraagde nommers 
niet voorhanden zijn. 

AANBESTEDING. 
op 8 Augustus e. k. 

V A N 
Metselwerk, Timmerwerk, Smids-

werk, Verfwerk, in massa en 
perceelen, van eene nieuw te 
bouwen FABRIEK, waaraan 
1.350.000 steenen te vermot se Ion 
zijn. 

'reckoning en bestek liggen van af 1 Au
gustus e. k. ter inzage op de Ijzergieterij 
» Vulcaaiuoortl" bij Verborg, terwijl alle inlich
tingen worden verstrekt door den Architect 
den Heer HEEZEN te Terbatg. 

NED. RHIJNSPQORWEG. 
AANBESTEDING 

van het maken van een RIOOL 
bij K.M.p. 24.835, station den 
Haag. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage 
aan het bureau vun den Ingenieur van den 
Weg te Utrecht en bij den Stationchef te 
Den Haag, bjj wie ook exemplaien ad ƒ 1 
verkrijgbaar zjjn. Aanwjjzing in loco Vrjjdag 
ii Juli 18S7, v.rn. 11 uur. 

Inschrijvingsbiljetten moeten bjj de Direc
tie te Utrecht vrachtvrjj bezorgd zn.11 uiterlijk 
2(i Juli a. s. Opening den 27 d. a. v. ten 
11 uur, in een der lokalen van het Stations
gebouw Den Haag, 

Het Polderbestuur van Driel 
in den Bommelerwaard zal op Maandag den 
25 Juli 1887, des avonds ten 7 ure, in het 
Logement den Engel te DKIEL, publiek 

AANBESTEDEN: 
Het leveren van 500 stèren Grind 

op den Dorpsbol aldaar. 
HET BESTUUR. 

Bouwterrein te koop. 
den Koermondschen weg te 

eeniue goed gelegen 
Aan 

Venloo zijn 
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 
GASSELT, Mr. Timmerman , aldaar. 

VERZAMELING 
VAN 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

„Architectlira et Amicitia", 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, aan „DE BOUW
MEESTER" ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
KROONDE ONTWERPEN" aan te 
schatten, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten , daar de bovengenoemde „VERZA
MELING" door »DE BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware één 
geheel uitmaakt II jj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaats van /14.60 voor/'7. 
zonder de Portefeuille „ „ „ „12.— .. „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit 36 
Platen in Photolithographic, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen, 
der voornaamste Architecten bevatten en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „de 
Bouwmeester". 

Arnhem. De Uitgever P. GOUDA QUINT. 
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Bouwkundig Teekenaar. 
Gevraagd om onmiddelijk in dienst te treden 

een Bouwkundig Teekenaar, grondig 
ervaren in detailleeren, enz. 

Franco brieven letters I. y. K. aan het 
Advertentiebureau van NI.IGH EN V A N 
D I T M A E , te Amsterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 2'" Augustus 1887, 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°. 4fil. 
Het maken van eene WATERBE

ZORGING aan het Station Til
burg. 

Raming ƒ 6650.—. 
De besteding geschiedt volgens j Gl f in 

het bestek. 
Het bestek ligt van den ]&d<» Juli 1S8 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur te Breda en is op 
franco aanvraag aan genoemd Centraalbureau 
(Afd. Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ O 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 Juli 1SS7 ten 11 ure des 
voormiddags. 

Utrecht, den 15"'» Juli 1887. 

HEUCHATEL ASPHALTE COMPANY I ™ , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K TRAOE M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

tot het vervaardigen van 
IN LOOD GEZET GLAS, 

voor Kerkramen en Apart omen t werk, 
Beschilderd en gebrand glas Diaphanie 

(imitatie beschilderd glas). Eene ruime sor 
teering Monsters en Teekeningen steedi 
voorhanden. Eenig etablissement in Amster
dam. Concur, prjjzen met het Buitenland 
Op alle plaatsen worden agenten gevraagd 

Adres: W. WE1MER, 50 Warmoes-
straat, Amsterdam. 

DÏJKERMAN & BUYZERD 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
Bil EDA. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K 1,1.1 V . l l**OT éi C " . 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van jjzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon 
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Houwkunst Amsterdam. 

A. J . BACON & 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 » . 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge
stichten , woonhuizen, villa's, Kantoren, euz. 

Projecten en begrootingen wordün kosteloos 
geleverd. 

TRAOE M A R K . 
VAN 

m D E mm 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a l i n g - l l i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o c r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F i i n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Bedekkingen enz. gelieve men zich 
Amsterdam, of bjj den Heer 

W. PATON WALSH. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 
H- G. K N O O P S C .OZN. , Beekstraat F. B2, te Arnhem. 

De Directeur, 

mum & B i ' D M N G i r . - AKXHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A * 

W A T E R P A S -
HOEKMEET-

m 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 , 

'LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmaiireerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

PHOTOLITROGKAPHIE, PMTOZh'COGRAPIIIE 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjne inrichting voor l»li»Ulilh*grii|ihle, 
bnzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor ri,,,i,,,i„,„ 
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne t*-l'Hf |ii ••Hifcttai voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratis toegezonden. 

GE. J . T H I E M E . 

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

OOMKETELS n WERKTUIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EKE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickers traat 

A M S T E R D A M . 

D E L I N T & C\ 
Oottseedljk 2 4 8 , Botterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, C E 1 \ T - F,\ UZERSTEEXTEGELS. 

Groote voorraden. 

Speciale Inrichting 
tot het maken van 

LICHTDRUKKEN. 
Copieën van teekeningen, geteekend op 
Calqueerpapier of linnen, In lichtdruk. 

werkende met 5 toestellen, verschillende grootte. 

1', 84 ,/ l GOEDKOOPER dan PHOTOLITHOGRAPHIE. 
2', BEWERKING ZEER SNEL. 
3% FOUTEN of ABUIZEN ONMOGELIJK. 

, AANTAL naar WILLEKEUR. 
Inlichtingen en Conditie, bij den Boekhan

delaar J O H . O . S T E M L E K CZN. Amsterdam. 
Voorhanden: Liohtdrukpapior, idem 

toesteUen (in verschillende afmeting) en 
zinken spoelbakken. Ruime sorteering 
Teeken-, Doortrekpapier en Doortrek-
linnen. 

Gedrukt bjj 0. W. van der Wiel & C°, te Arnhem. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 31. Z A T E R D A G 30 JULI 1887. 

R C H I T E C T V R A E T 4JMICITIA 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENOT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en ailvertentiën: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstrant 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

C. 1). 1'OSTHUMCS MEVJES en E. D A M E N . 
Stukken, deze Redactie lietreflende, te adresseeren aan den Heer 

C. H. POSTHUMUS MEVJES, Kerkstraat 170 le Amsterdam 
en al, wat de Administratie van hel Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. BkEMMER HZN., Prinsengracht 680, le Amsterdam. 

A.W.W. 
A B O N N E M E N T f 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het bui 
f 7.50 en Xederlandsch-Indit 1 f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

inden of wel zes gulden per jaar, hn 
van dit bedrag. Voor het buitenland 

A I A ' K K T K N T I K N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Wijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Üureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent JOH. <i. STEMLBR CZN., Iioek-
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

I °. Het Bestuur heeft zich geconstitueerd als volgt: 
Jan Springer, Voorzitter. 
E. Damen, Vice-voorzitter. 
F. J. Bremmer Hzn., isle-Secretaris. 
A . C. Bleys, 2de-Secretaris. 
J. A . v. d. Sluys Veer, Penningmeester. 
Ed. Cuypers, Bibliothecaris-archivaris. 

2°. Tot leden der Commissie van Redactie zijn ge
kozen de heeren H . G. Jansen en A. Reyding. 

3°. De Penningmeester zal in het begin dezer week 
overgaan tot het innen der contributiën van de gewone 
leden (2 Je halfjaar) en van die der nieuwe buiten- en 
kunstlievende leden. 

4U. Tot kunstlievend lid is benoemd de heer A. W. 
de Flines, alhier, en als buitenlid de heer P. L . Leus
den , te Utrecht. 

5°. Op Zondag 7 Augustus a. s. zal een schetstocht 
ondernomen worden naar Amersfoort. Vertrek des 
voormiddags te 9.15 uren van het Centraalstation. 

6°. De excursie zal plaatshebben, op Zondag 21 
Augustus a. s., naar Oudewater. De leden, die hieraan 
wenschen deel te nemen, worden uitgenoodigd zich 
zoo spoedig mogelijk aan te melden bij den heer H . 
G. Jansen alhier. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van Woensdag 27 Juli 1887. 

De vergadering werd door den Voorzitter, den heer 
Jan Springer, geopend met een kort woord van dank
zegging voor zijn herbenoeming als Voorzitter. Hij ver
ontschuldigde zich wegens drukke bezigheden de her
benoeming niet eerder te hebben aangenomen, was 
van meening hieromtrent niet dan na rijp beraad een 
besluit te mogen nemen, en eindigde met den wensch 
uit te spreken, dat de leden, op wier aandringen hij 
voornamelijk tot dit besluit was gekomen, ook in het 
vervolg in ruime mate van hunne belangstelling zou
den doen blijken door hem in zijn taak ter zijde te staan. 

De heer A. C. Bleijs, als nieuw bestuurslid ter 
vergadering aanwezig, wordt alsnu door den Voorzit
ter als zoodanig geïnstalleerd. 

De heer Bleijs drukt in enkele welgekozen woorden 
zijn erkentelijkheid uit voor de onderscheiding, hem 
door het Genootschap bewezen en verklaart, voorzoo
ver tijd en krachten hem zullen ten dienste staan, deze 
gaarne aan de belangen des Genootschaps te zullen 
wijden. 

Hierna worden door den 1 ste-Secretaris de notulen 
der vorige vergadering gelezen en deze goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van den heer A . W. de 
Flines, waarin deze verzoekt als kunstlievend lid te 
worden aangenomen; op voorstel van den Voorzitter 
wordt hieraan bij acclamatie gevolg gegeven. 

Over enkele zinsneden, voorkomende in een inge
komen schrijven van den heer I. Gosschalk , ontstaat 
eenige discussie; er wordt besloten, met handhaving 
van vroegere besluiten, den brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van 
den heer H . G. Jansen verklaart de Voorzitter, in 
antwoord op eene daarin gestelde vraag, dat alle platen, 
die in De Opmerker worden opgenomen, aan de goed
keuring der Commissie van Redactie moeten worden 
onderworpen. 

De Voorzitter stelt vervolgens voor den heer C. B. 
Posthumus Meyes , bij zijn uittreden uit de Redactie
commissie, namens het Genootschap een brief van dank
betuiging te doen toekomen voor de vele werkzaam
heden, door dien heer gedurende geruimen tijd in 
verschillende functiën voor het Genootschap verricht, 
welk voorstel met algemeene instemming begroet wordt. 
De Voorzitter voegt hieraan toe , dat alle pogingen , 
om dezen heer van zijn besluit terug te brengen, vruch
teloos zijn geweest. 

Alsnu is aan de orde het verkiezen van twee leden 
der Redactie-commissie; de Voorzitter zegt, dat de 
namen der candidaten genoegzaam bekend kunnen 
worden geacht en verzoekt tot stemming te willen over
gaan; de heeren A . Reijding en H.G.Jansen, als zoo
danig gekozen, verklaren de benoeming aan te nemen. 

De heer Ed. Cuypers brengt een exemplaar van den 
catalogus der bibliotheek ter tafel, dat met ingenomen
heid ontvangen wordt. 

Y \ 
\o \ 
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Op een vraag van den heer Heij omtrent het jaar
verslag wordt door het Bestuur geantwoord dat het 
verslag in bewerking is. 

Nadat nog eene lijst tot deelneming aan de excur
sie naar Oudewater op 21 Augustus a. s. heeft gecir
culeerd , waarop staande de vergadering door een 16tal 
leden wordt geteekend, sluit de Voorzitter de bijeen
komst. 

IJSELSTEIN. 
Wie in de kunst van het verledene belangstelt, vindt 

dikwijls in kleine plaatsjes meer van zijn gading dan hij 
aanvankelijk zou vermoeden. Ook het stedeke IJsel-
stein , dat de meesten mijner lezers waarschijnlijk alleen 
door de beoefening der aardrijkskunde van Nederland 
zullen kennen, loont de moeite van een bezoek wel. 

Daar tusschen Utrecht en IJselstein een geregelde 
stoombootdienst onderhouden wordt, is het plaatsje 
gemakkelijk te bereiken. De stoomboot volgt eerst 
den Vaartschen Rijn , wiens belommerde oevers een zeer 
aangenaam gezicht opleveren; de betrekkelijk drukke 
scheepvaart, welke er plaatsvindt, toont, van hoeveel 
belang het totstandkomen van een goede verbinding 
met den Rijn voor Amsterdam is. Nu worden de vaar
tuigen zeer belemmerd door de spoorwegbrug bij Utrecht, 
en zijn daarenboven genoodzaakt de nauwe stadsgracht 
te volgen , om door de Weerdsluis in de maar al te 
grillig kronkelende Vecht te komen. 

Bij Jutfaas, welks prachtige, geheel van baksteen 
gebouwde, nieuwe R.-K. kerk thans met de sierlijke 
laat-Gothische orgelkast uit de Nieuwezijds-kapel te 
Amsterdam prijkt, verlaat de stoomboot den Vaartschen 
Rijn , om, door een kleine sluis, in den Hollandschen 
IJsel te komen. Deze IJscl wordt in de aardrijks
kunde ten onrechte als een rivier aangemerkt. Hij 
heeft kronkels genoeg en is ook met rivierwater uit 
de Lek gevuld, maar is door sluizen afgesloten, zoodat 
hij geen strooming heeft. De IJseloevers, die door 
fraai geboomte omzoomd worden, zijn op vele punten 
zeer schilderachtig, vooral waar hier en daar een geestig 
molentje of goed onderhouden boerewoning uit het 
malsche groen komt kijken. 

Reeds bij Jutfaas ontwaart men de beide torens van 
IJselstein; daar de rivier echter talrijke bochten maakt, 
duurt het langer dan men aanvankelijk denkt, eer men 
het plaatsje bereikt. 

IJselstein ligt ten zuiden van den IJsel, in de 
Lopikerwaard. De naamsoorsprong is duidelijk, daar 
stein of steen van oudsher de beteekenis van slot of 
sterkte heeft; de stad ontleent dus haar naam, aan 
een sterkte, aan de IJseloevers gebouwd. In de mid
deleeuwen heeft zij een niet onbelangrijke rol ge
speeld ; zij was toen de hoofdplaats van eene baronnie, 
eveneens IJselstein genaamd, die herhaalde malen een 
twistappel tusschen de graven van Holland en de 
bisschoppen van Utrecht geweest is. 

De eerste baron , waarvan de geschiedenis melding 
maakt, was Gijsbrecht van Aemstel, de vader van den 
bekenden heer van Aemstel, die de hoofdpersoon van 
Vondel's vermaard treurspel is. Het schijnt, dat deze 
eerste baron het gezag der bisschoppen van Utrecht 
erkende, en dat ook zijn zoon Arent, die hem op
volgde (daar Gijsbrecht, zijn broeder, in ballingschap 
verkeerde) met die kerkvorsten in goede verstandhou
ding geleefd heeft. Arent stierf in 1298 en zijn zoon 
Gijsbrecht volgde hem op; deze kreeg twist met graaf 
Jan van Holland, die het kasteel van IJselstein innam 
en Gijsbrecht in ballingschap zond. In 1308 werd ech
ter zijn zoon Arent weder in het bezit der baronnie her
steld Zijn eenige dochter Guyotte, de laatste afstam
melinge van het huis van Aemstel, huwde met Jan van 

Egmont, zoodat de heerlijkheid op dit vermaard ge
slacht overging. In het bezit der Egmonts bleef de 
baronnie , totdat zij , door het huwelijk van prins Wil
lem I van Oranje met Anna van Egmont, overging 
op het huis van Oranje-Nassau, dat de heerlijkheid 
tot 1795 bezeten heeft. 

Zagen wij reeds, dat het huis van Aemstel niet in 
het ongestoord bezit van IJselstein bleef, ook de 
heeren van Egmont hadden dikwijls last van de Hol
landsche graven. In 1415 sloeg hertog Willem van 
Beieren, graaf van Holland, het beleg voor de stad, 
nam haar in en verbande Willem van Egmont. Deze 
waagde in 1417 een aanslag op de stad, doch moest 
voor Jacoba van Beieren wijken, waarop de Hoek-
schen de plaats bijna geheel verwoestten. Later wer
den de oude heeren echter in het bezit hunner baronnie 
hersteld. 

In 1466 ondernamen de Gelderschen een plunder
tocht naar IJselstein; toen zij zich echter met hun 
buit naar Gorkum begaven, in de verwachting, dat 
Philips de Goede hun bedrijf zou goedkeuren, zagen 
zij zich daarin bedrogen. Philips toch deed hen ge
vangen nemen en te 's-Gravenhage ter dood brengen. 
De verhouding tusschen de Holiandsche graven en de 
heeren van IJselstein schijnt in dezen tijd een zeer 
goede geweest te zijn, immers toen de bisschop van 
Utrecht en de hertog van Kleef in 1482 een poging 
waagden om de baronnie te bemachtigen, werd dit 
opzet door de hulp, die de Hollanders aan Frederik 
van Egmont verleenden, verijdeld. 

De stad IJselstein heeft slechts weinig omvang; zij 
strekt zich, als een langwerpig vierkant, aan den lin
keroever van den IJsel uit. Het eerste gebouw, dat 
in het oog valt, als men het plaatsje over de IJsel-
brug betreedt, is de Hervormde kerk, die op een 
lommerrijk plein gelegen is. Zij was weleer aan Sint-
Nicolaas toegewijd en moet gebouwd zijn ter vervanging 
van eene andere, die buiten de stad stond. Ofschoon 
vermeid wordt, dat zij in 1310, op verzoek van heer 
Gijsbrecht, namens Bisschop Guy van Henegouwen ge
wijd werd, schijnt van dit oorspronkelijk gebouw niet 
veel meer over te zijn. Waarschijnlijk heeft het kerk
gebouw bij de herhaalde belegeringen, die de stad te 
verduren had, veel geleden. De stijlvormen van som
mige gedeelten wijzen althans op herstellingen, die in 
de XVe eeuw hebben plaatsgevonden. 

De kerk heeft een middenschip, kruisschip en zij
schepen. Het koor en de kooromgang zijn met drie 
zijden van den achthoek gesloten. Het middenschip 
is slechts weinig hooger dan de zijschepen, zoodat het 
geen afzonderlijke vensters heeft. De zijschepen van 
het koor zijn breeder dan die van het schip; één dak 
dekt de drie schepen. Aan de zuidzijde van het koor 
ligt eene sacristie. Iedere travee van het koor heeft 
een groot venster, waarboven zich telkens een topge
vel met hogels en kruisbloem bevindt; de traveeën van 
het schip hebben kleinere vensters en geen topgevels. 
Alle venstertraceeringen ontbreken. De zuilen zijn rond, 
hebben lijstkapiteelen en achthoekige voetstukken. 

De toren, aan de westzijde, doch niet in de as der 
kerk geplaatst, is, wat de twee onderste verdiepingen 
aangaat, een van de zeldzame bouwwerken uit de eer
ste helft der XVIe eeuw, die Nederland bezit. Een 
jaartal is er niet op waar te nemen, doch wij geloo-
ven niet veel mis te tasten, wanneer wij den bouwtijd 
van dit deel tusschen 1530 en 1540 stellen. 

Het onderste, vierkante deel vertoont boven elkander 
een Dorische en Ionische pilasterorde. De eigenaar
dige , vrije opvatting der klassieke orden, die der 
vroeg-Renaissance eigen was, vindt men ook hier terug. 
De pilasters, kroonlijsten, enz. zijn in zandsteen uitge-
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voerd; ook de eigenaardig gevormde deuromlijsting en 
de omgeving der nissen, die tusschen de pilasters aan
gebracht zijn, bestaan gedeeltelijk uit zandsteen. Het 
overige van den toren bestaat uit baksteen. De boven
ste verdieping van het vierkante deel des torens schijnt 
vóór de Hervorming niet voltooid, ofwel later, en dan 
nog zeer slecht, gerestaureerd te zijn. De pseudo-Korin-
thische kapiteelen, die zij vertoont, zijn weinig fraai. 

Het bovendeel van den toren, naar het schijnt in 
de XVIIe eeuw gebouwd, is achtkant, en met een 
Dorische orde versierd; een opengewerkte spits van 
hout, met lood bekleed, bekroont het geheel. 

Het koor is thans van het schip afgescheiden door 
een houten beschot, waartegen de XVTe-eeuwsche 
predikstoel geplaatst is. Deze predikstoel prijkt met 
zeer fraai ornement en heeft veel overeenkomst met 
die te Delft, te 's-Gravenhage , in de Jacobskcrk te 
Utrecht, enz. Hij verdiende wel van de verf, die hem 
thans bedekt, ontdaan te worden. Ook de fraaie kaars
kronen zijn waard bezichtigd te worden. 

In het koor ziet men twee graftomben. De weste
lijke is die van Aleid van Kuilenburg, echtgenoote 
van Frederik van Egmont, in 1471 overleden. Deze 
tombe is echter vermoedelijk eerst geruimen tijd daarna 
vervaardigd, immers de stijl der ornementen wijst op 
de periode tusschen 1530 en 1550. De tombe is van 
toetssteen en heeft een forsch geprofileerd basement en 
deklijst. Aan ieder der lange zijden ziet men vijf 
fraai gebeeldhouwde driekwart-kolonnetten van witte 
steen, waartusschen vier nissen met pedestallen aange
bracht zijn, waarop vroeger beelden gestaan hebben , 
die thans verdwenen zijn, doch waarvan men de dook-
gaten nog ziet. Aan de voorzijde is in hautrelief een 
engelfiguur uitgehouwen , die het wapen van Aleid van 
Kuilenburg houdt; aan de achterzijde vindt men het 
door een helm met baronnekroon gedekte wapen van 
Frederik van Pigmont, haar echtgenoot. 

Op de tombe is Aleid in witte steen uitgehouwen. 
Naar middeneeuwsch gebruik ligt zij, met het hoofd 
naar het oosten, op een rijk georneerd kleed. Het 
hoofd rust op een kussen, dat eveneens met fijn orne
ment bedekt is, de handen zijn omhoog geheven, de 
voeten steunen tegen een hond. Twee kinderfiguren 
knielen aan het hoofdkussen. De zoom van het gewaad 
der doode is met sierlijk ornement getooid. Op de 
tombe staat: 

HIER L E E T I5EGRAVEN DIE _ 
A E L I T D O C H T E R V A C V L E B O R C H V R O V 

V A Y S S E L S T E Y N DIE S T E R F 
A N 0 . X I V ' L X X I . D E X X I D A C H J V L V . 

De titels zijn door de patriotten weggehakt. 
De stijl der ornementen is zeer schoon; middeleeuw-

sche overblijfselen vindt men aan de tombe niet, zoodat 
het ons voorkomt, dat zij niet vóór 1530 vervaardigd 
kan zijn, dus pas vijftig jaren na den dood van Aleid. 
Misschien is zij ter vervanging van een vroegere Go-
thische opgericht. Mocht echter, bij het onderzoek 
van archieven, blijken dat zij nog vóór 1530 is uitge
voerd, dan zouden wij hier een der oudste voortbreng
selen der Nederlandsche Renaissance voor ons zien. 

De andere tombe was weleer in het noordelijk 
kruisschip geplaatst, doch is in 1857 door de goede 
zorgen van het Utrechtsch Genootschap naar het koor 
overgebracht en hersteld. Zij is veel lager, doch 
breeder dan de vorige, en vertoont twee ridders en 
twee cdelvrouwen, die om en om naast elkander lig
gen. Boven hunne hoofden is een troonhemel, in den 
smaak der XlVde eeuw aangebracht, die, bij de lig
gende figuren, een eenigszins zonderling effect maakt. 

Deze tombe is geheel van toetssteen , en een zeer 
fraai voorbeeld van de beeldhouwkunst uit de tweede 

helft der X lVe eeuw. De beelden stellen blijkens de 
wapenschilden, boven hunne hoofden geplaatst, voor: 
Gijsbrecht van Aemstel met zijne vrouw Berta van 
Heukelom, die het slot IJselstein een jaar tegen graaf 
Johan verdedigde en hup. zoon Arent, die zijn herstel 
in de baronnie aan zijn huwelijk met de dochter van 
bisschop Guy van Henegouwen, Maria, die naast hem 
ligt, te danken had. 

Aan de westzijde van het koor ziet men nog twee 
zerken, waarvan één vroeger met koper ingelegd is 
geweest. Men kan nog duidelijk onderscheiden, dat 
zij met een mans- en vrouwefiguur geprijkt heeft. De 
andere is in laat-Gothischen trant gebeeldhouwd en 
dekt, blijkens het opschrift, het stoffelijk overschot van 
Aleid van Kuilenburg. 

Westwaarts van de kerk ligt, tusschen hoog geboomte, 
het aloude slot van IJselstein, dat herhaalde malen her
bouwd is. Gaat men de brug over en de voorpoort 
door, dan komt men op het slotplein, waar nog frag
menten van een laat-Gothische open galerij en een por
tiek in denzelfden stijl te zien zijn. Ook eenige over
blijfselen van een kapel aan de X.O.-zijde , en van drie 
torens aan de westzijde, zijn nog aanwezig. Het 
schoonste gedeelte van het slot is wel dc traptoren aan 
de noordoostzijde, die in rijke, laat-Gothische vormen 
georneerd is en met kruisgewelven prijkt, wier weder
gade slechts schaars bij ons te lande gevonden wordt. 
De bogen van dezen toren hebben den vorm van den 
zoogenaamden Tudorstijl. Vermoedelijk is deze trap
toren na de verwoesting, waaraan het slot in 1466 
blootstond , opgetrokken. 

Gaan wij nu verder westwaarts , dan wordt onze aan
dacht getrokken door de nieuwe R.-K. kerk, naar de 
plannen van den bouwmeester Tepe opgetrokken , en 
der voltooiing nabij. Opmerkelijk is, dat aan dit kerk
gebouw in het geheel niet van gehouwen steen gebruik 
is gemaakt, doch slechts de Vechtsche steenen , door de 
beide fabrieken te IJselstein vervaardigd, gebezigd zijn. 

Bij deze kerk rechtsom slaande, komen wij in de 
voornaamste straat, die het stedeke van het westen naar 
het oosten doorsnijdt. Hier zien wij allereerst een ge
veltje van 1595 , dat een waar meesterstuk van met-
selkunst genoemd mag worden. Een weinig verder, 
aan een klein pleintje, ligt het raadhuis, dat door een 
elegant, zeskant torentje, op het dak geplaatst, gekroond 
wordt. Xaar den nog goedbewaarden zijgevel te oor-
deelen moet dit gebouw, dat uit de eerste helft der 
zestiende eeuw afkomstig schijnt te zijn, zeer fraai 
geweest zijn. In 1838 heeft men echter dc onzalige 
gedachte gehad , den voorgevel te bepleisteren, zoodat 
veel van het pittoresk effect verloren is gegaan. 

Een prent uit de achttiende eeuw , in Thirion's tegen
woordige Staat opgenomen, doet ons het gebouw in 
zijn oorspronkelijken luister aanschouwen. Met betrek
kelijk weinig kosten ZOU de gevel weer in zijn ouden 
toestand teruggebracht kunnen worden. 

Hier en daar ziet men nog gevels, die in de vullin
gen boven de vensters vlechtwerken vertoonen , welke 
veel overeenkomst hebben met die van het naburig 
Oudewater, in 1884 door ons in dit blad afgebeeld. 

Een gevel van 1630, met trapjes, banden en blok
ken van bergsteen , is in vrij goeden staat bewaard. 
Eigenaardig is het, dat bij dezen gevel op de symmetrie 
slechts weinig acht gegeven is; de vensteropeningen 
zijn echter met zooveel smaak verdeeld, dat dit geens
zins hinderlijk is Ook een overblijfsel van een der 
voormalige stadspoorten, zonder architectonische waarde, 
is nog te zien. 

Wij meenen in het bovenstaande de merkwaardig
heden , die IJselstein binnen zijne grenzen omvat, 
kortelijk te hebben aangestipt en hopen, dat deze wei. 



244 D E O P M E R K E R . 30 Juli 1887. 

nige mededeelingen aanleiding mogen geven , dat menig 
vakgenoot het stille stadje met een bezoek vereert. 

A . W. WEISSMAN. 

J A N V A N BEERS. 
De schilderijen en studiën van Jan van Beers, die 

thans in de kunstzaal van het Amsterdamsen Panora
magebouw tentoongesteld zijn, mogen onder het meest 
belangwekkende gerekend worden, dat wij in den 
laatsten tijd te aanschouwen kregen. 

Men herinnert zich hoe de schilder, die aanvankelijk 
aan historische onderwerpen de voorkeur gaf, vóór een 
jaar of tien geheel van richting veranderde , en er zich 
op ging toeleggen de Parijsche en I.ondensche demi-
mondaines en haar omgeving af te malen. Tegelijker
tijd veranderde hij ook zijn schildertrant; de breede 
manier van voorheen moest wijken voor een penseels-
behandeling zoo fijn en geacheveerd, dat zij dikwerf 
de miniatuurschilders der vorige eeuw in herinnering 
brengt. 

Van de schilderijen der oudere periode is er slechts 
een aanwezig ; het heeft een oude vrouw ten onderwerp 
die met breede penseelstreken in al haar afzichtelijkheid 
is geconterfeit. Geen enkele bijzonderheid is over het 
hoofd gezien ; de schilder heeft zelfs ten duidelijkste 
doen zien, dat de oude dame aan een verkoudheid 
lijdende is. Het sterke , van achteren invallende licht 
is overigens met het grootste meesterschap weergegeven. 

Jan van Beers heeft een afschuw van het alledaagsche; 
hij streeft steeds naar iets bijzonders, doch vervalt, 
juist daardoor, dikwerf in het bizarre. Het ontbreekt 
natuurlijk niet aan dezulken, die deze vreemdsoortig
heden aan een zucht om tot eiken prijs opzien te baren, 
toeschrijven. Het komt ons echter voor, dat iemand 
met zooveel talent dergelijke reclame best missen kan. 

Men ziet het der dames, die voor den schilder ge
poseerd hebben, aan, dat zij nu juist niet tot de hoogste 
kringen der maatschappij behooren. Ook het meeren-
deel der afgebeelde heeren kan niet tot de élite (al
thans naar den geest) gerekend worden. Sommige 
paneeltjes zouden , indien zij in het Journal Amusant 
of een dergelijk blad gereproduceerd werden, stellig 
succes hebben. Als ernstig gemeend zou men veel 
van het tentoongestelde niet kunnen beschouwen, wan
neer niet aan de onzinnigste onderwerpen evenveel zorg 
en talent besteed was als aan de meer serieuze. 

Verschillende kaders, gevuld met zeer kleine land
schapsstudiën zijn mede aanwezig. Enkelen dezer 
hebben wel „stemming"; bij anderen schijnt de kunste
naar een charge op de impressionnisten te hebben wil
len leveren. Bij allen is een streven waar te nemen, 
om van het traditioneele af te wijken. 

Onder de groote schilderijen zijn er verscheidene, 
die van een haast onbegrijpelijke technische vaardigheid 
getuigen. Een daarvan geeft een Engelsen huzaar te I 
zien , naast een dienstmeisje op een bank in een park 
gezeten. Het felroode buis van den huzaar en het ! 
katoenen japonnetje van het meisje zijn met groote j 
bedrieglijkheid nagebootst; de fond is minder gelukkig 1 
behandeld. Geen enkel detail is verwaarloosd, doch 
de uitvoerigheid schaadt hier niet. 

Even zorgvol is een andere schilderij, waarop een 
lawn-tennis-speler aan de zijde van een jeugdige schoone 
is voorgesteld, behandeld. Toch komt het ons voor, 
dat zij beneden de vorige moet gesteld worden; het 
achevé dreigt hier in geliktheid te zullen overgaan. 

Flirtation noemt de schilder een doek, waarop een 
jonge dame is afgebeeld in zittende houding, met een 
jeugdigen Swell aan haar zijde. Ook dit stuk is knap 
gedaan; wij wijzen slechts op de voortreffelijke wijze, 
waarop het galapak van den jongen man is afgebeeld, 

op de zorgvolle en toch niet kleingeestige manier, 
waarmede de verschillende onderdeden van het dames
toilet geschilderd zijn. 

Het werk van de zeventiende-eeuwsche Hollandsche 
schilders heeft den schilder voor den geest gestaan, 
toen hij Little Jack Horner conterfeitte. Het knaapje 
is geheel in het grijs , en leunt tegen een antieken stoel. 
De achtergrond wordt gevormd door een tamelijk hard, 
effen rood, een kleur, die van Beers gaarne aanwendt, 
en die, zonderling genoeg, hier niet hindert. Het 
aanvallig kopje van het knaapje is uitmuntend van 
coloriet; de kanten kraag en het fluweelen buis doen, 
wat zorgvuldige en toch breede penseelvoering betreft, 
voor geen zeventiende-eeuwschen kunstenaar onder. 

Wat Van Beers als portretschilder vermag, doet hij 
ons in het afbeeldsel van zijn vriend Peter Benoit, 
den bekenden Vlaamschen toondichter, zien. De kop , 
de handen en verdere accessoires brengen Holbein, of 
misschien nog meer diens te vroeg overleden navolger 
Bastien-Lepage in herinnering. Wij hebben niet het 
voorrecht, den heer Benoit te kennen; het komt ons 
echter voor, dat de gelijkenis uitstekend moet zijn. 
Jammer is het, dat de al te uitvoerige behandeling 
van den achtergrond aan de rust in de schilderij eenige 
afbreuk doet. 

Ook de bekende schilderij La Sirene, die indertijd, 
vergissen wij ons niet, in de kunstzaal der Koloniale 
Tentoonstelling van 1883 prijkte, zien wij hier terug. 
Er wordt de kapitale prijs van 18,000 francs voor 
gevraagd. Wij kunnen niet zeggen , dat deze schilderij 
ons bij hernieuwde kennismaking meeviel. Zij bracht 
ons te zeer eene gekleurde photographie in herinnering. 

Het zou ons te ver voeren, al de staande, zittende 
of liggende vrouwefiguren, die Van Beers ons te zien 
geeft, te bespreken. Toch mogen wij wel op enkelen 
de aandacht vestigen. In Le mal du pays staat eene 
dame tegen een hooischelf geleund, terwijl men op 
den achtergrond eene equipage ziet wachten. Aan de 
dame en de hooischelf spreidt de kunstenaar de volle 
mate van zijn geduldig talent tentoon. Op de vrpu-
wefiguur valt het volle licht; waarschijnlijk om haar 
beter te doen uitkomen , heeft de schilder zich laten ver
leiden om den achtergrond wat te donker te maken. 
Eene andere schilderij stelt eene courtisane voor, in 
haar rijtuig gezeten. Zonderling genoeg ziet men het 
rijtuig bijna geheel, doch wordt het hoofd van den 
koetsier door de lijst aan het oog onttrokken. Waar
schijnlijk had de kunstenaar eerst de dame geschilderd 
en bracht hij er, later pas, het rijtuig omheen. Of 
zou het hoofd van den koetsier met opzet weggelaten 
zijn ? Aan de onderdeden is ook hier weer het volste 
recht gedaan. 

Wij spraken er straks reeds van, dat verscheidene 
onderwerpen, door den schilder behandeld, uitstekend 
in het kader van een humoristisch tijdschrift zouden 
passen. 

Hiertoe behooren de clowns, jockeys, harlequins, 
pierrots en andere kunstenmakers, die Van Beers op 
uiterst geestige wijze heeft afgebeeld. Ook de parodieën 
op het in onze dagen gebruikelijke dames- en heeren-
costuum, die van een scherpe opmerkingsgave blijk 
geven, mogen hieronder gerangschikt worden. In deze 
stukjes viert de kunstenaar aan zijn zonderlingste lui
men bot. Wij wijzen bijvoorbeeld op de personen 
geheel in het rood , of op de zotskap met een afschu
welijk menschengezicht, ook al weder op een hardroo-
den fond en met het bijschrift a Sarah Bcrnhard. Overal 
toont Van Beers echter zijn kolossale virtuositeit. 

De schilderijen van Van Beers zullen niet zeer in 
den smaak vallen van hen, die „stemming" het hoogste 
in de kunst achten, en die eenige los daarheen ge-
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worpen vegen van een kunstenaar, die geen behoorlijke 
pleisterkop zou kunnen teckenen, voor het hoogste, 
dat bereikt kan worden, verklaren. Zij echter, die 
meenen dat een kunstenaar zoo goed als ieder ander 
zijn vak behoort te verstaan en zich behoorlijk reken
schap van den vorm moet kunnen geven, zullen de 
schilderijen in het Panoramagebouw met genoegen 
zien. A l zullen zij niet alle buitensporigheden, die 
Van Beers zich veroorloofde, goedkeuren, zij zullen 
toch in het uitgestalde werk een schilder herkennen, 
dien het met zijn kunst ernst is en die zich niet over 
de details heenzet, doch aan ieder onderdeel de noo-
dige zorg besteedt. Om zoo te kunnen schilderen, 
moet men langdurige studiën gemaakt hebben. 

De onderwerpen, die Van Beers behandelt, zijn 
wel wat eentonig; men zou eindelijk toujours la femme 
willen uitroepen. Zoolang echter das ewig ivciblichc 
ons blijft aantrekken, kan Van Beers van een belang
stellend publiek verzekerd zijn. PITTORE. 

IETS OVER HOUTCEMENTÜAKEN. 
In De Opmerker van 7 Februari 1885 werd van mijne 

hand een artikel opgenomen over het „asphalt en zijne 
toepassing als bouwmateriaal" en daarbij tevens eene 
beschrijving gegeven van de houtcementdaken. 

In aansluiting aan deze laatste beschrijving en als 
antwoord op de vele vragen , in den laatsten tijd omtrent 
deze daken gedaan, acht ik het niet ondienstig het 
volgende — vóór eenigen tijd door de Deutsche Bau-
zcitung medegedeeld — onder de aandacht van het 
publiek te brengen. 

Bij het leggen van houtcementdaken moet men het 
volgende in het oog houden: 

1". De plankenvloer, waarop het dak wordt aange
bracht, moet zooveel mogelijk gelijk van dikte zijn, 
en de planken zoo smal mogelijk genomen worden. 

2". De beste isoleerlaag is asphaltpapier, aan de 
uiteinden 10 a 15 cM. over elkaar gelegd; daardoor 
wordt het doorsijpelen van het houtcement voorkomen. 
Het strooien van zand tusschen den vloer en de eerste 
gewone papierlaag is niet alleen overbodig, maar vooral 
in ons klimaat om redenen, die gemakkelijk te raden 
zijn, niet aan te bevelen. De piëteit tegenover den 
uitvinder, zegt de Deutsche Bauzeitung, moet niet 
zoo ver gaan, dat men al zijne aanwijzingen gedachte
loos navolgt. De verbeteringen, door langdurige erva
ring aangebracht, moeten natuurlijk toegepast worden. 

3°. De zinken lijsten ter beschutting van het zand 
en de grint moeten op 4 a 5 cM. afstand van de goot 
geplaatst worden; de gaatjes in deze lijsten, voor afvoer 
van het hemelwater, moeten op gelijken afstand en niet 
te hoog worden aangebracht; zij mogen niet te groot 
zijn. De lijsten tegen opstaande zijden — schoorstee-
nen , luiken enz. — moeten 10 a 12 cM. hoog en op het 
dak 15 a 16 cM. breed zijn. Zij mogen alleen op den 
houten vloer en niet tegen de muren worden bevestigd. 

4". Ter beschutting is eene laag zand en grint van 
eenige centimeters dikte veldoende. Wordt het dak 
beloopen, dan neme men de zandlaag iets dikker, daar 
het anders kon gebeuren dat de steentjes doorgetrapt 
worden en de bovenste huid houtcement beschadigen. 
Toevoeging van leem of klei aan de grint is wel aan 
te bevelen, maar geen vereischte. 

5". Men gebruike vooral goed houtcement en 
veroorlove geene toevoeging van teer, wat dikwijls 
gebeurt. Er bestaan in Duitschland meer dan 25 
houtcement-fabrieken; de prijzen der eene zijn soms 
het dubbele van die der andere; proeven met een on
bekend materiaal zijn gevaarlijk en kostbaar, getuigen 
de Parijsche asphaltwegen. 

Haarlem, Juli 1887. T H E O U . F E R D . BIERHORST. 

DE N I A G A R A A L S BRON V A N 
ARBEIDSKRACHT. 

In een tijd, waarin men uit alles nut of voordeel 
zoekt te trekken, en vooral in een land als Amerika, 
waar niets heilig is wanneer er geld te verdienen valt, 
en waar zelfs de schoonste en verhevenste landschappen 
door groote advertentiën, bij wijze van reclame , ont
sierd worden, waar men de machtigste rotswanden als 
een aanplakbord, te midden van den wcclderigsten plan
tengroei , en de schoonste vergezichten met adressen 
voor de meest alledaagsche huishoudelijke artikelen ziet 
prijken en waar men met arendsblikken naar eene 
gelegenheid uitziet om een altaar voor den hooggeëerden 
Mammongod op te richten, daar is het geen wonder, 
dat men het grootste der natuurwonderen van het merk
waardige Amerika niet ongemoeid kon laten en daarin 
een prachtige geldmakerij zag. Reeds voor vele jaren 
begreep men, dat de watermassa van de vallen der 
Niagara een onbenut kapitaal van groote waarde ver
tegenwoordigt en sedert heeft men berekend, dat de 
daardoor verloren gaande kracht gelijkstaat met een 
vermogen van zeven millioen paardekracht, een arbeids
vermogen, dat een kapitaal van ettelijke millioenen 
dollars zou vereischen, als men een daaraan gelijk
staande kracht door middel van stoommachines in het 
leven wilde roepen. Zulk een winstderving was den 
practischen Amerikaan een gruwel en spoedig waren 
alle couranten in de Vereenigde-Staten om 't zeerst er
over uit tegen een dergelijken onhoudbaren toestand 
te protesteeren. Slechts weinige jaren later deed men 
een ernstige proef om een deel van de waterkracht der 
Niagara nuttig werkzaam te doen zijn en daartoe legde 
men een kanaal van bijna een mijl lengte van Port 
Day tot op zeker punt beneden den waterval aan. De 
uitslag dezer proefneming was zóó gunstig, dat zich 
thans een veel grooter en machtiger onderneming, „de 
Niagara-tunnel en krachtmaatschappij" , gevormd heeft, 
teneinde de zaak op zoo groot mogelijke schaal voort 
te zetten. Het plan dezer Maatschappij komt in het 
kort hierop neer om een onderaardsche tunnel te ma
ken, die van de water-oppervlakte beneden den val 
door de vaste rotsen dringt tot aan de boven-Niagara 
omstreeks een mijl boven den val, waar een hoofd
monding van 120 voet verkregen wordt; vervolgens 
loopt de tunnel evenwijdig met de rotswanden van de 
rivier over anderhalve mijl lengte op een gemiddelde 
diepte van 100 voet onder de oppervlakte van den 
grond en op een afstand van 400 voet van het bevaar
baar water van de rivier, waarmede de tunnel door 
middel van zijtunnels in verbinding stelt. De hoofd
tunnel wordt cirkelvormig en tot Port Day toe 30 voet 
in middellijn. Vervolgens zal de middellijn verminde
ren naar verhouding van het aantal molens, die in be
weging gebracht moeten worden , terwijl aan het andere 
einde de doorsnede evengroot zal zijn als de kruis-of 
dwarstunnels, die te dier plaatse daarin uitmonden. Tus
schen Port Day en het boveneind van de tunnel moet 
het grondgebied van de stad uitgebreid worden in dier 
voege, dat de straten rechthoekig op de hoofdtunnel 
liggen Men berekent, dat de op deze wijze verkregen 
kracht gelijk zal staan aan 260,000 paardekracht, het
geen overeenkomt met een vermogen van vijfhonderd 
paardekracht aan circa vierhonderd fabrieken. Men 
heeft er tevens zorg voor gedragen dat een voldoende 
strook grond langs de rivier aanwezig blijft om het zoo
even genoemde aantal fabrieken en molens te kunnen 
oprichten. Er wordt berekend, dat de beschikbare kracht 
het gezamenlijk krachtvermogen van Holyoke, Lo
well, Minneapolis, Cohoes, Lewiston en Laurence zal 
overtreffen. Ook zullen bij deze fabrieken spoorwegen en 
zijsporen aangelegd worden, die haar in verbinding stel-
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len met alle belangrijke noordelijke spoorwegen , terwijl 
het Krie-kanaal, op zeven mijlen afstand, met de rivier 
verbonden wordt en voor goederenvervoer beschikbaar 
is. De gezamenlijke kosten van dit plan worden op 
8 0 0 , 0 0 0 tot i millioen dollars geraamd, terwijl men 
voornemens is een leger van tienduizend Italiaansche 
werklieden daarbij aan het werk te zetten. Hoewel 
de vervulling van dit plan zeer zeker enorme voordeden 
zal afwerpen, zoo isr het toch zeer te betreuren, dat een 
natuurgewrocht, dat zijne wederga niet vindt, op deze 
wijze dienstbaar gemaakt wordt aan speculatiezucht, 
gouddorst en Mammon-dienst der kinderen van de 
19de eeuw. Weinig tijds geleden heeft het nog heel 
wat moeite gekost het publiek van de verschillende 
afpersingen, die sommige kleine grondeigenaars zich 
veroorloofden, te verlossen en men kon op de Ameri-
kaansche zijde geen blik slaan zonder minstens een 
halven dollar aan elk grondeigenaar te offeren; thans 
zal het niet lang meer duren of een vloed van 
fabrieksinrichtingen, treinen enz. zal een bezoek aan 
de Xiagara-vallei onmogelijk maken. Het beroemde 
en voor de wetenschap zoo nuttig Vellowstone-park, 
is met veel moeite als publiek volksterrein behouden , 
maar de tot in de verste oorden der wereld beroemde 
Xiagara-uatervallcn zullen aan de bewondering der 
menschheid onttrokken worden. 

V A R I A . 
Reizende scheepsdokken. Men heeft het denkbeeld 

geopperd reizende scheepsdokken te maken. Ofschoon 
uit den aard der zaak een scheepsdok niet zulk een 
groote vaartsnelheid kan hebben als een stoomboot 
van de tegenwoordige constructie, omdat een dok 
nimmer op snelheid van vaart gebouwd zal worden, 
zoo is het toch zeer wel mogelijk van haven tot haven 
te stoomen. 

De heer Rennie wil daartoe de machines gebrui
ken , welke dienen om het dok leeg te pompen en 
het te dokken schip te doen rijzen. Ofschoon zulk 
een dok door genoemden heer geraamd wordt op een 
uitgaaf van 100,000 i ' , zou het aanmaken van een 
dergelijke inrichting ongetwijfeld voordeelig zijn, daar 
men thans op elke havenplaats van eenige beteekenis 
een drijvend dok moet hebben om schepen, die averij 
bekomen hebben, terstond te kunnen herstellen. Een 
drijvend, reizend dok, zooals de heer Rennie voor
stelde , zou in de behoeften van veel havenplaatsen 
voorzien en een geheele kust bevaren kunnen om over
al, waar het vereischt wordt, dienst te doen. 

Een of twee reizende scheepsdokken zouden voor 
menige havenplaats belangrijke bezuiniging kunnen ver- 1 
schaffen en voor een zeevarende mogendheid heelwat 
kosten kunnen uitwinnen. Het denkeeld is zeer een
voudig. Waarschijnlijk is het wel de groote eenvou
digheid, die niet reeds eerder dit denkbeeld heeft doen 
ontstaan. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 
Elektrotechnische bibliotheek. De electriciteit 

in het maatschappelijk leven. Leidraad tot zelf-
onderricht Uitgave van C. L . Brinkman, te i 
Amsterdam. 

Hij genoemden uitgever is eene proef-aflevering ver
schenen van De electriciteit in het maatschappelijk leven. \ 
Hij is voornemens achtereenvolgens eene reeks van 
onderwerpen daarover het licht te doen zien, die bij- j 
zonder met het oog op de behoeften der practijk zullen 
worden bewerkt. De verzameling zal het geheele ge-
bied der toegepaste electriciteitsleer in op zichzelf staande , 

afdeelingen behandelen. Elk onderwerp vormt een af
gesloten geheel, maar tevens staan allen met elkaar 
in verband. Ook aan de eischen der theorie zal vol
daan worden door eenige afzonderlijk daarover hande
lende deelen. 

Het werk zal verschijnen in afleveringen van 4 vel 
druks a 16 pagina's De prijs per vel druks bedraagt 
slechts fo.12l/7. Het boekje ziet er aanlokkelijk uit. 
Illustratiën, papier en letter werken samen om het 
een aangenaam en prettig uitzicht te geven. 

j BINNEN L A N DSC H E B E R I C H T E N 
's GRAVENHAGE , De Nederlandsche Regeering heeft den heer 

I J. J. van Kerkwijk, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene-
I raai , benoemd tot haren vertegenwoordiger op het congres van 
j afgevaardigden van verschillende landen en gedelegeerden van 

spoorwegmaatschappijen, dat van 17 tot 25 September e. k. te 
I Milaan zal plaatshebben. 

— liij koninklijk besluit is de heer J. G. van den Bergh, 
I laatstelijk Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

bevorderd tot commandeur in de orde van den Nederlandschen 
Leeuw. 

— Bij Koninklijk besluit is, met ingang van 1 September 
e. k-,de hoofdingenieur der Marine, adviseur voor scheepsbouw, 
A. J. H . Beeloo op dc meest eervolle wijze ontheven van het 
hem opgedragen onderwijs in de scheepsbouwkunde aan de 
Polytechnische school tc Delft, en is den ingenieur der Marine 
2de klasse H. Cop tot 1 Januari 1888 opgedragen zich met dat 
onderwijs te belasten. 

— Naar wij vernemen, is een van de eerste bestuursmaat
regelen van den Minister van Waterstaat enz. geweest, het 
uitvoering geven aan eene toezegging, door zijn voorganger 
aan de Staten-Generaal gedaan, n.1. om het personeel, bij den 
aanleg van Staatsspoorwegen werkzaam, belangrijk in te krim
pen. Zijn onze inlichtingen juist, dan heeft een derde van dat 
personeel thans officieel aanschrijving ontvangen, dat na 1 
Januari 1887 hunne diensten niet meer gevorderd worden en 
zij op dien datum eervol zullen worden ontslagen. 

A M S T E R D A M . Het comité' voor de Nederlandsch Vaticaansche 
tentoonstelling maakt bekend, dat de inzendingen, die Neder
land zullen vertegenwoordigen op de tentoonstelling in het 
Vaticaan, bij gelegenheid van het gouden priester-jublilé van 
paus I.eo XIII , van af 26 Augustus e. k. te bezichtigen zijn in 
de localen van het universiteitsgebouw, en wel in die zalen, waar 
eertijds het schilderijen-museum-Van der Hoop gehuisvest was. 

— Volgens de mededeeling. door Directeuren der Maatschappij 
tot Bevordering van Nijverheid op het Congres te I'urmcrend 
gedaan, was op dat oogenblik ƒ 3315 toegezegd voor de aan de 
Regeering aan tc bieden som voor het oprichten van een proef
station voor bouwmaterialen. Die som is gering in vergelijking 
met het bedrag van /'25000, dat men bijeen hoopte tc brengen 
en de gevolgtrekking is niet gewaagd, dat dit geld niet zal 
verkregen worden. Wel-is-waar heeft het Gemeentebestuur 
van Dordrecht dezer dagen f 100 toegestaan, en zal dit voor
beeld nog wel door anderen gevolgd worden, maar het ontbre
kende bedrag is te aanzienlijk, 

UTRECHT. In de op Donderdag gehouden zitting van den 
Gemeenteraad werd dc vraag gedaan of er naar aanleiding van 
de laatste onderhandelingen met den Minister ook iets kon 
worden medegedeeld over het nieuwe universiteitsgebouw. 
Het antwoord van den Voorzitter was vrij onbestemd: debrief 
van den Minister. Maandag j.1. ontvangen, was nog niet eens 
ter kennis van alle leden van het College gebracht. Door tal 
van ingezetenen wordt met belangstelling den verderen loop 
der zaak afgewacht. 

NIJMEGEN, Omtrent dc vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland, d.d. 3 Juni '85, 
n". 6 2 , houdende goedkeuring van een ontwerp voor eene ver
beterde waterlossing in dc polderdistricten Rijk van Nijmegen 
cn Maas en Waal, deelt dc Nijmeegse/ie Courant het vol
gende mede: 

Het Bestuur van het Waterschap voor de gecombineerde 
waterlossing der polderdistricten Rijk van Nijmegen en Maas 
en Waal had destijds — ter voldoening aan het reglement op 
die watcrlossing — aan Gedeputeerde Staten van Gelderland 
een plan tot verbetering dier watcrlossing ter goedkeuring op
gezonden, welk plan door den hoofdopzichter W. Brandsma, te 
Kapelle aan den-IJsel, was vervaardigd. Deze inzending aan 
Gedeputeerde Staten geschiedde evenwel met de uitdrukkelijke 
bepaling van het Bestuur, dat de uitvoering van het plan 
voorloopig moest achterwege blijven, omdat wegens den ach
teruitgang van den landbouw, de groote kosten aan de uitvoe
ring van het plan verbonden, in de tegenwoordige tijdsom
standigheden te drukkend zijn voor de grondeigenaren; het 
Bestuur wenscht daarom in nader overleg te treden met Ge-
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deputeerde Staten omtrent den tijd der uitvoering. De meeste 
dorpspolders, in het Waterschap gelegen, hadden bezwaren 
tegen het plan en dienden deze bij Gedeputeerde Staten in. 

Dit College keurde echter het plan goed en gelastte terstond 
de uitvoering. 

Tegen het besluit van dadelijke uitvoering kwam het Bestuur 
en tegen het besluit tot goedkeuring kwamen de dorpspolders 
in beroep bij den Koning. Die zaak wtrd bij den Raad van 
State in de openbare vergadering van 8 Juni j l . behandeld. 
Voor het bestuur en voor de dorpspolders, in het Rijk van 
Nijmegen gelegen, trad als gemachtigde op Mr. G . J. Berkhoff. 
advocaat alhier, terwijl voor de dorpspolders, in het polderdistrict 
Maas en Waal gelegen, optrad Mr. A. l'ijnacker Hordijk, ad
vocaat te T ie l , die beiden het besluit van Gedeputeerde Staten 
bestreden. Er waren echter ook grondeigenaren, en wel ten 
getale van 29, aan wier hoofd stond dc graaf Van Rechteren 
van Appeltcrn, die handhaving van het besluit van Gedeputeerde 
Staten verlangden. Ook die grondeigenaren hadden eenen 
gemachtigde, namelijk Mr. B. M. Vlielander Hein, advocaat 
te 's-Gravenhage, naar de voormelde vergadering van den Raad 
van State gezonden tot ondersteuning van gemeld besluit. De 
Koning heeft evenwel, zooals hierboven is gemeld, het besluit 
van Gedeputeerde Staten vernietigd. 

GOES. Met ingang van 1 October wordt bij de werken van 
het kanaal door Zuid-Beveland een tweede vaste opzichter van 
den Rijkswaterstaat geplaatst ter standplaats Wcmeldingc, 
waarvoor is aangewezen de opzichter X . Visser, thans te Sluis, 
welke standplaats wordt opgeheven. 

In verband daarmede is aan den buitengewonen opzichter 
C. Snijder te Hanswecrd eervol ontslag verleend. 

— In Augustus worden door de firma I. Lempcrtz Sóhne te 
Keulen verkocht de rijke kunstverzamelingen, nagelaten door 
Freiherr Hansvon Zwierlein, uit Geisenheim. Hiertoe behoo
ren 190 geschilderde glazen, meest afkomstig van opgeheven 
kloosters uit de Rheingau. Te oordeelen naar het schrift op 
de spreukbanden dagteekenen deze schilderwerken meest van 
1556, 1606, 1614, 1641 tot 1707; enkelen zijn ouder, tot uit de 
13de eeuw zelfs. 

Verder zijn er 300 schilderijen, meest uit de oud-Duitsche 
school, o. a. twee van Albrecht Dtircr. een van Holbein en 
een van Lukas Cranach, maar ook eenige van Italiaansche en 
Nederlandsche meesters, en verscheidene fraaie aquarellen. 
Ook oude meubels en porselein, vooral Mcisscnsch, een lOlijf-
berg" van gedreven zilver, eene groote kruisiging (de vlecsch-
deelen in zilver, het overige van hout) trekken zeer de aandacht. 

ZEIST. De Raad dezer gemeente heeft besloten de gasfabriek 
in eigen beheer te nemen. 

B E N O E M I N G E N . 
Bij ministerieelc beschikking van 29 Juli is F. L. van der 

Po l . met ingang van 1 Augustus 1887, opzijn verzoek, eervol 
ontslag verleend als opzichter van het Nederlandsch museum 
van geschiedenis en kunst te Amsterdam, en is met ingang 
van dcnzclfdcn datum als zoodanig benoemd C. Scgaar. 

B E R I C H T . 
Aan de aanvragen tot het bekomen van afzonderlijke 

nommers van „Dc Opmaker" zal steeds worden voldaan , 
als de kosten daarvan worden overgemaakt. Het kleine 
bedrag van 15 cent per nommer en 25 cent per plaat 
laat niet toe , dat daarover wordt gedisponeerd , terwijl 
de gelden franco zullen worden teruggezonden voor 
het geval, dat de aangevraagde nommers niet voorhan
den zijn. 

De Administratie vestigt er de aandacht op, dat van 
de jaargangen 1884, 1885 en 1886 nog eenige volle
dige exemplaren voorhanden zijn. De prijs bedraagt 
per jaargang in losse bladen ƒ 4.—. 

ingebonden „ 4.80. 

C O R R E S P O N D E N T I E 
Aan R. te A. In den loop der volgende 

week zal aan uw verzoek voldaan worden. 

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

Bouwterrein te koop. 
den Roermondschen weg te 

eenige goed. gelegen 
Aan 

Venloo zijn 
BOUWTERREINEN t e ~ K o0 p 
van verschillende breedten en diep
ten , zeer geschikt voor den bouw 
van Heerenhuizen. 

Te bevragen bij den heer H. VAN 
GASSKLT, Mr. Timmerman, aldaar. 

VERZAMELING 
VAM 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

„Architectura et Amicitia", 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, aan „DE BOUW
MEESTER" ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen' ook de „BE
KROONDE ONTWERPEN" aan te 
schatten, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten , daar de bovengeno inde „VERZA
MELING" door »DË BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware één 
geheel uitmaakt Hjj biedt daartoe ditwerk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
In fraaie Portefeuille in plaats van ƒ 14 60 voor/7. 
zonder de Portefeuille,, „ „ „12— „ „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit Sfi 
Platen in Photolithographic, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „de 
Bouwmeester". 

Arnhem. De Uitgever P. GOUDA QUINT. 

Mr. A. J. DE SITTER, Notaris te WIN
SCHOTEN, zal, voor de N E D E R L A N D 
SCHE MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITA
TIE V A N ONROERENDE GOEDEREN te 
ARNHEM, op Vriidag 12 Augustus 1887, 
'8 namiddags te 3jj uur in het hotel WAGHO 
te Nieuwe Schatte, publiek 

V E R K O O P E X : 
Zeven perceelen Bouwterrein en 

Tuingrond, 
te zamen groot 9:5 Are, 1T centiare, gelegen 
te Nieuwe Schatt*. afkomstig van de gesloopte 
vestingwerken, aldaar. 

Eene omschrijving der perceelen zal, inet 
de voorwaarden van verkoop, <> dagen be
vorens, ter lezing liggen ten huize van 
verkoop. 

mm & u \ LI 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

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 ' a i i r o n v a l - . | i o i ' | i l i i c r - cn l i a s a l l k r i i M i . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 16'° Augustus 1887, des na
middags ten i ure, aan het Centraalbu
reau aer Mantschappjj tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N". 102. 
Het wijzigen der rrjtuigenloods 

en het maken van gebouwen 
voor den dienst der Posterijen 
enz. op het station ROOSEN
DAAL. 

Raming /12000.—. 
De besteding geschiedt volgens t; 0] van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 86"" .luli 1SS7 

ter lezing min het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur te Hretla en is op 
franco aanvraag aan genoemd Centraalbureau 
(Afd. Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ 1 . 0 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Atd. Weg en Werken). 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 8*" Augustus 1S87 ten 11 ure des 
voormiddags. 

Utrecht, den 23'" Juli 1SS7. 

I N VAN DER POT, Scheepmakershaven l i , 3, Rotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Oijckerhoff & Sonne". 
Helïisclie kluit- on hydraulische kalk. 

Uilljjke prjjzen cn vrachten. 

Knnstgraniet systeem Petitjean. 
Prospectussen en prijscouranten worden op annvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 



248 D E O P M E R K E R . 30 Juli 188; 

HOUTCEMENTDAKEN, bestaande uit 1 laag asphalt en 3 lagen gewoon papier, 
TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 32. Z A T E R D A G 6 AUGUSTUS 1887. 

THEOD. FERD. BIERHORST, 
H A A R L E M . 

Bij 100 vierkante meter grond-
vlukte: 

117 M * Pannendak 
11 ^ » Leiendak en slechts 
104 » lloutcementdak. 

Het lloutcementdak kun wel het dak der toekomst, ook voor 
ons land, genoemd worden. Zulke daken, 60 jaren geleden ver
vaardigd , hebben zich zonder de minste reparatie goed gehouden. 
Bijzondere voordeelen zjjn: dat het dak geheel vlak is, de lo
kalen er onder volkomen droog, in den zomer koel en in den win
ter warm zijn. 

(Zie de uitvoerige beschrijving in De Opmerker van 7 Februari 18S5). 
Door het opbrengen van zand en grint wordt het doorslaan van 

koude en warmte voorkomen. 
Zekerheid tegen brandgevaar, groote stabiliteit bjj storm of ha

gelslag. Geen onderhoudskosten. 

& MJMMNGH. - ARNHEM. 
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 

'LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

G e ë m a i i f e e r d - i j z e r e n PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

N E U C H Ü T E L ASPHALTE COMPANY LTD. LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

D I J K E R M A N k B U Y Z E R D 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
RR EDA. 

PHOTOLITIIOGKAPKIE. P I I 0 T 0 M C 0 G R A P H 1 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 zijne inrichting voor I M H i i o l i i i i o c r . i p h i e , 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ptictezlnre-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor I(0./ k wer
ken enz. ten dienBte van HH. Uitgevers en op 
zijne s«cieui> 1M-1111 i<iiciiin voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op f rui co aanvrage gratis toegezonden. 

O . J . T H I E M E . 

F A B R I E K 
TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

TRAOE M A R K . NATUURL. ASPHALT 

VAL K flUTBB 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l t - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , I k t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of by den Heei 
H- G . KNOOPS C .OZN . , Beekstraat F. O S , te Arnhem. 

he Directeur, W. PATON WALSH. 

1$. H O L S B O E R - A r n t i o m . 
Leverancier van Z . M . den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUEKRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K L U S , T l S W O T & C " . 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseoren van jjzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevorderiug 
der Bouwkunst Amsterdam. 

~ H . & J. SU Y VER, 
FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS EX W E K k T l ' f f l , 
cp de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickers traat 

A M S T E R D A M . 

A. J . BACON & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen ens. 
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 wonltt kosteloos 

geleverd. 

" L E U N T &C'. 
Oottseedljk 2 4 8 , Hol Indam 

VLOER- en WANOTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMEXT- EX 1JZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden. 
Gedrukt bij G. W.van der Wiel & &>., te Arnhem. 

R C H I T E C T V R A E T W M I C I T I A 
< n • i S i 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENDT TGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van hel Weekblad en adverlentiën: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Arehitectttra et Amieitia JAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REDDING. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4 te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. BKEMMER IIZN., Prinsengracht 680, te Amsterdam. 

A.V/X, 
ABONNEMENT ƒ2.25 P e r 3 maanden of \veW«g tilden pet jaar, hij 

[ vooruitbetaling en franco toe/ending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Jndie" f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIEN 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 0/>merker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent Jon. G. STKMLKR CZN.» Boek-

i handelaar te Amsterdam. 

(A.etA.) E E N W O O R D A A N O N Z E L E Z E R S . 
Uit de officiëele mededeelingen in dit nommer zullen onze lezers gezien hebben, dat het permanent Bu

reau van Redactie van A r c h i t e c t u r a et A m i e i t i a gedeeltelijk in andere handen is overgegaan. 
Wij achten ons verplicht in enkele woorden de beteekenis van dit feit toe te lichten. 
De redenen dan voor deze mutatiën moeten grootendeels worden gezocht in de dubbelzinnige houding, 

gedurende de jongste phase van de beursquaestie door ons blad aangenomen, toen daarin meeningen werden 
verdedigd, waarmede de groote meerderheid onzer leden, zooals gebleken is, niet instemde, als zijnde geheel 
in strijd met de antecedenten van ons orgaan. 

Wij moeten dus beginnen met te verklaren, dat de beschouwingen, in den laatsten tijd in dit blad op
genomen en waarin het nieuwe gemeente-project voor den beursbouw op het Damrak werd aangeprezen, een 
bloot persoonlijke opinie behelsden, waarmede de meerderheid onzer leden, zooals gezegd, niet meeging. 

Daar op het oogenblik de beursquaestie weder een stadium van rust is ingetreden, achten wij het on-
noodig er nu in den breede over uit te weiden, ons evenwel voorbehoudende, bij eventueele heropening der 
debatten, onze stem te doen hooren. 

Overigens zijn wij van meening het programma, bij den aanvang der campagne ontwikkeld, nog steeds 
als onzen leiddraad te kunnen beschouwen. 

A r c h i t e c t u r a et A m i e i t i a heeft in de laatste jaren aanmerkelijk aan kracht en prestige gewonnen; 
het ledental, voornamelijk dat der buitenleden, is zeer toegenomen; voor deze laatsten en ook voor de corres-
pondeerende zustervereenigingen is het Weekblad de voornaamste band geworden, die hen met het Genoot
schap in contact brengt. 

Het is dus niet te veel gezegd wanneer wij beweren, dat De Opmerker den belangstellenden steun ver
dient van allen, wien den bloei van het Genootschap ter harte gaat, ten einde het blad meer en meer aan zijne 
roeping te doen beantwoorden. 

De Redactie hoopt harerzijds steeds de aandacht te vestigen op alles wat naar hare meening den lezers 
kan interesseeren; voor de vraagstukken van den dag, voor die van kunsthistorischen en niet het minst voor 
die van technischen aard, zullen wij beurtelings uwe aandacht vragen, doch het spreekt van zelf dat, om zulk 
een uitgebreid arbeidsveld eenigszins voldoende en vooral niet eenzijdig te bewerken, uwe medewerking in de 
ruimste mate gewenscht en vereischt wordt. 

Wij roepen met te meer vertrouwen den steun en de medewerking van allen in, sinds zich in den laat
sten tijd de belangstelling in den inhoud van ons blad op meer dan ééne wijze geuit heeft. 

Mochten eventueel sommige beschouwingen geen onverdeelde instemming vinden, zoo zal niets ons 
aangenamer zijn dan plaats te verleenen aan de opinies van anderen; kan het toch nooit de roeping van een 
orgaan zijn axioma's te willen verkondigen, ons blad voornamelijk moet de plaats zijn, waar de kunst- en 
vakvraagstukken worden overwogen en zoo mogelijk tot klaarheid gebracht. Daarom zij het herhaald: 
opinie, mits vrij van bijoogmerken, vinde hier zijn uiting. 
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Ten slotte wenschen wij nogmaals de aandacht te vestigen op het oogenschijnlijk eenigszins dubbelzin
nig karakter, dat de uitgave van De Opmerker kenmerkt: alleen die stukken, welke met A. etA. zijn gemerkt, 
blijven voor rekening- van het Genootschap; de andere categorie heeft haar recht van bestaan, doordien zij aan 
personen, buiten het Genootschap staande, de vrije uiting van hunne meeningen verzekert en ook voor we
tenswaardigheden, niet bepaaldelijk tot ons programma behoorende, ruimte openstelt, doch wij herhalen, ons 
niet voor deze rubriek te kunnen aansprakelijk stellen. 

Ook het tijdschrift De Bouwmeester, hetwelk zich blijkbaar meer en meer in de sympathie der vakge-
nooten mag verheugen, hopen wij op denzelfden voet voort te zetten, steeds strevende naar veelzijdigheid zoo 
van stof als van medewerkers. Wij bevelen ook dit orgaan in uwe belangstelling en medewerking aan. 

En hiermede aanvaarden wij onze taak; moge onze bemoeiingen voor de belangen onzer kunst en voor 
die barer beoefenaars in den uitgebreidsten zin met uw aller steun niet geheel zonder vrucht blijven. 

D E R E D A C T I E . 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Aan de leden wordt bericht: 
1". dat tot leden van het permanent Bureau van 

Redactie gekozen zijn de heeren H . G. Jansen en A. 
Reijding. 

2". dat voortaan alle stukken, de Redactie van 
A . et A. betreffende, moeten worden gezonden aan den 
heer A. Reijding, Stadhouderskade 4, Amsterdam. 

3". dat als buitenlid is toegetreden de heer M. van 
der Vlerk Jr. te Utrecht. 

4". dat de excursie zal plaatshebben op Zondag 
21 Augustus a.s. naar Oudewater. De leden , die 
hieraan wenschen deel te nemen, worden uitgenoodigd 
zich zoo spoedig mogelijk aan te melden bij den heer 
H . G. Jansen, Utrechtsche straat 116, alhier. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

H E N D R I K DE KEIJSER. (*) 
De Nederlandsche schilders der XVIde en XVIIde 

eeuw hebben in den laatsten tijd aan tal van kunstge
leerden de stof geleverd voor critische en biografische 
studiën; omtrent de beoefenaars der bouwkunst, die 
de tijdgenooten dier meesters waren en waarvan enkelen 
althans evenveel recht op onze waardeering hebben als 
de broeders van Sint Lucas, is slechts schaarsch iets 
medegedeeld. 

Wij behoeven ons hierover niet te verwonderen. 
De voortbrengselen van penseel en etsnaald zijn aan 

geen plaats gebonden en , over geheel Europa verspreid , 
verkondigen zij alom den roem der Nederlandsche 
schilderschool. De XVTIde-eeuwschc bouwwerken daar
entegen zijn, behalve aan enkele kunstlievende land-
genooten , slechts bekend aan de zeldzame vreemdelin
gen, die zich een reis naar ons schilderachtig vaderland 
getroosten, om zich met nog iets anders dan het be
zoeken van musea onledig te houden. Wel worden in 
de laatste jaren goed geslaagde afbeeldingen van oude 
bouwwerken in het licht gezonden, doch de waardee
ring der bouwkunst eischt een zekere technische vor
ming, die bij het groote publiek niet gevonden wordt. 
De XVTIde-eeuwsche bouwkunstenaars ondervinden 
dan ook niet de belangstelling, die zij verdienen. De 
meeste inwoners onzer stad, die toch dagelijks de 
voortbrengselen van een man als Hendrik de Keijser 
kunnen bewonderen, kennen dien kunstenaar zelfs niet 
bij name. Terwijl een, helaas weinig fraaie straat de 
heugenis aan Jacob van Campen en Daniel Stalpaert 

(*) Dit opstel, voorgelezen in de eerste vergadering, die liet Konink
lijk Oudheidkundig Genootschap den laden Februari in bet herrezen 
Muntgebomv hield, wordt met vergunning van llestuurderen van dit 
lichaam afgedrukt. 

levendig houdt, wacht Hendrik de Keijser totdusverre 
te vergeefs op dergelijk huldeblijk. 

Hendrik de Keijser, die in 1567 te Utrecht geboren 
werd, ontving zijne vorming in de tweede helft der 
XVIde eeuw, een eeuw, die, trots de woelingen die 
in staat en kerk plaatsvonden, voor de kunst van 
zooveel gewicht was , door de overgang van de Gothiek 
tot de Renaissance. Vooraf dus een enkel woord over 
de kunstgeschiedenis dezer eeuw. 

Het waren de graveurs, die hiertelande de nieuwe 
kunst voor het eerst toepasten. De oudste prenten 
van Nederlandschen oorsprong, die met Renaissance 
ornementen versierd zijn, dragen het jaartal 1509 en 
zijn afkomstig van Lucas van Leyden; het zijn tafe-
reelen uit de passie, in koper geëtst. Ook de Amster-
sche meester Jacob Corneliszoon van Oostzanen toont 
in zijn houtsneden van 1512, voorstellende de zeven 
weeën van Maria, en in zijn passie van 1517 reeds 
eenige kennis van den nieuwen stijl. Beter nog van 
behandeling, wat den stijl der Renaissance ornementen 
betreft, zijn de houtsneden van zijn hand, in 1520ver
schenen. Zoowel Lucas van Leyden als Jacob Cornelis
zoon waren echter nog te veel aan de Gothische tradi
tie gehecht, dan dat zij die plotseling konden verlaten. 
Eerst in de werken , die Lucas na zijn reis naar Vlaan
deren gemaakt heeft, treedt de Renaissance onver
mengd op. 

De beeldhouwers waren de eersten , die het voorbeeld, 
door de graveurs gegeven, volgden. Het koorhek te 
Naarden, dat, hoewel het nog vele Gothische motieven 
bevat, toch reeds duidelijk de Renaissance vormen doet 
zien, draagt het jaartal 1531. Het herinnert sterk aan 
de composities van Jacob Comelisz. 

Jan Terwen, die van 1538—1542 de koorbanken in 
de Groote kerk te Dordrecht vervaardigde, volgt den 
zoogenaamden Francois-premier stijl, en weet zijn werk 
van de Gothische elementen geheel vrij te houden. De 
onbekende meester, die van 1542—1572 het prachtige 
koorhek te Enkhuizen beeldhouwde, heeft ongetwijfeld, 
in tegenstelling met de kunstenaars, die wij totdusverre 
noemden en die de Renaissance eerst uit Frankrijk 
en Vlaanderen leerden kennen, Italië bezocht, en daar 
zijn smaak gevormd. 

Ook het koorhek te Abkoude, het monument te 
Vianen en de Bredasche monumenten wijzen op Itali-
aanschen invloed. Het werd trouwens, toen het tegen 
de helft der XVIde eeuw liep, onder de kunstenaars 
gewoonte, Italië te gaan bezoeken, en zich op de wer
ken van Rafael, Michel-Angelo en andere groote meesters 
te gaan inspireeren. Even goed als Pieter Aertsen, 
Jan Schorel en Maarten van Heemskerk na de Itali-
aansche reis hunne schilderstukken met prachtige Re
naissance gebouwen stoffeerden, begonnen ook de 
beeldhouwers, uit het zuiden teruggekeerd, de mees
terwerken der Italiaansche kunst na te volgen. 
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De beoefenaars der bouwkunst houden tot diep in 
de XVIde eeuw met taaie volharding aan de Gothische 
tradities vast. Wel brengen zij hier en daar Renais
sance détails aan , zooals bij het noordelijk kruisschip 
van de Nieuwe kerk te Amsterdam, dat vóór 1536 
voltooid werd, den toren te IJselstein en ook aan het 
huis van Maarten van Rossum te Zalt-Hommel, dat 
den bouwmeester van ons Rijks-museum zijn venster
motief geleverd heeft, doch de constructievvijze is nog 
geheel de middeleeuwsche. Zelfs aan het Raadhuis te 
Nijmegen, in 1554 gebouwd, en aan het Sint-Jans-
gasthtiis te Hoorn, dat het jaartal 1563 in den gevel 
draagt, is duidelijk te zien, dat de bouwmeesters het 
juist begrip der Renaissance nog niet hadden. 

Eerst nadat Pieter Coeck van Aelst „in d'Italiaensche 
spraeck ervaren wesende," zooals Van Mander zegt, 
„de Boecken van Sebastiaen Serlii in onse spraeck 
vertaald hadde," kwam hierin verandering. Dit werk, 
in 1553 door Maeyken Verhulst, weduwe van Pieter 
Coeck, uitgegeven, was van grooten invloed en werd 
zoozeer gezocht, dat er nog in 1606 een herdruk noodig 
was, die Cornelis Claesz, boekverkooper op het Water 
„in 't Schrijfboeck" te Amsterdam bezorgde. 

„Door desen ernstigen arbeydt," zegt Van Mander, 
„is de verdwaelde Const van Metselrye in het licht 
ghebracht en op den rechten wech geholpen; soo dat 
men de dinghen die van Pollio Vitruvio doncker be
schreven syn, lichtelyk verstaen can." Hij voegt daar 
echter tevens bij: „Dus is door Pieter Coeck de rechte 
wyze van bouwen opghecomen. Dan 't is moeylyck, 
datter weder een nieuwe vuyl moderne op syn Hoog-
duytsch in ghebruyck is gecomen, die wy qualyck los 
sullen worden: doch in Italien nimmer meer aenghe-
nomen sal wesen", waarmede hij blijkbaar het oog 
heeft op de zeer barokke vormen, die in Duitschland 
door Wendel Dietterlin in den smaak kwamen, en die 
men ook hier in het laatst der XVIde eeuw begon na 
te bootsen. 

Het eerste gebouw in ons land, waaraan men den 
invloed van Coeck's werk kan bespeuren , is het Stadhuis 
te 's-Gravenhage. De gevel van I 564 heeft een zuiver 
antieke Dorische kroonlijst, waarboven postamenten , 
die fijn gedetailleerde Ionische pilasters dragen , gedeel
telijk in baksteen gemetseld. De lijsten , die de ver
diepingen van den toren scheiden, zijn ook antiek-
geprofileerd. De postamenten onder de Ionische pilas
ters zijn met fijn beeldwerk versierd en de klauwstuk-
ken naast den topgevel rijk bewerkt. De gevel van 
1565 is rijker. De benedenste verdieping heeft frontons 
boven de vensters, de daarop volgende goed gepropor
tioneerde Dorische pilasters, waarboven rijkversierde 
kraagsteenen een Dorische kroonlijst, die vooruitspringt, 
dragen. De Ionische pilasters van 1564 zijn hier ver
vangen door driekwart kolommen van gehouwen steen, 
waartusschen een open arcade met balustrade is aan
gebracht. 

In de onrustige periode, die de Nederlanden van 
1565 tot 1585 doorleefden, vond de bouwkunst slechts 
weinig gelegenheid, zich te doen gelden. Toch was 
in die periode een meester werkzaam, die door zijn 
werk, zij het ook meer als teekenaar dan als uitvoerend 
bouwmeester, een grooten invloed had op de kunst van 
zijn tijd en op Hendrik de Keijser in het bijzonder, 
namelijk Hans Vredeman de Vries. 

Deze kunstenaar, die uit Leeuwarden naar Antwerpen 
kwam en, om het krijgsrumoer te ontvluchten, jaren 
lang in Duitschland rondzwierf, om eindelijk in Noord-
Nederland eenige rust te vinden , heeft een groot aantal 
perspectievische afbeeldingen van gebouwen, kolom
orden , graftomben , meubelen, enz. uitgegeven, waarbij 
hij, in tegenstelling met andere Vlaamsche meesters, 

als Pieter Coeck en Cornelis Floris, die een meer 
strenge opvatting der kunst hadden, van zeer barokke 
neigingen blijk geeft. 

Het is jammer, dat ons zoo weinig bijzonderheden 
omtrent De Keijser's jeugd bekend zijn. Wel schrijft 
De Bray, dat zijn vader Cornelis de Keijser kistenma
ker, d. i. meubelmaker was, en dat ,,'t schijnt of door 
sulckx onse konstenaer toegangh tot de Houwkonste 
ghekregen heeft" , doch omtrent zijn leermeesters ver
meldt hij niets anders, dan dat de beeldhouwer Cor
nelis Bloemaert, de vader van den schilder Abraham 
Bloemaert, daarvan de voornaamste was. 

Wat Van Mander van dezen Cornelis Bloemaert 
verhaalt, doet ons zien, dat ook deze kunstenaar de 
veelzijdigheid, die zoovele XVIe-eeuwsche meesters 
kenmerkte, niet miste, immers hij noemt hem „een 
constigh Beeldt-snijder , Architect en Inghenieur". Cor
nelis Bloemaert schijnt met Frans Floris, en dus wel
licht ook met zijn broeder Cornelis Ploris, bevriend 
te zijn geweest. Overigens zegt Van Mander slechts 
van hem, dat hij was „gheboren te Dordrecht, van 
waer hy is ghewecken, (niet willende sekeren Pledt 
doen) en quam om 't ontcomen 's Lants aenstaende 
beroerten, niet zonder quade aventueren te Gorricum. 
Van Gorricum trock Bloemaert met zijn huysghesin 
tot 's-Hertogenbosch en van daer 't Utrecht". 

Omtrent hetgeen Cornelis Bloemaert als kunstenaar 
gepresteerd heeft, blijkt dus niets. Ook van De Keij
ser wordt ons vóór zijn Amsterdamsche periode niets 
anders gemeld, dan dat hij werd „in 't Beeld-houwen 
seer uytnemende, ende gantsch vast in 't Boetseeren". 
De Keijser schijnt zich dus aanvankelijk vooral als 
beeldhouwer naam gemaakt te hebben. 

In 1591 was De Keijser reeds te Amsterdam geves
tigd, waar hij toen het poortersrecht kocht en met 
Beijken van Wilder, Pietersdochter, trouwde. Mis
schien is onze bouwmeester met zijn leermeester Cor
nelis Bloemaert, die in 1591 tot stads-ingenieur be
noemd werd, van Utrecht naar Amsterdam gekomen. 
Bloemaert bleef hier echter niet lang, maar vertrok 
reeds na zeven maanden. 

Het schijnt, dat De Keijser's talenten reeds spoedig 
in zijn nieuwe woonstede gewaardeerd werden, althans 
hij werd in 159; tot stadssteenhouwer en beeldsnijder 
benoemd; in ditzelfde jaar ontving Cornelis Cornelisz. 
Danckerts zijn aanstelling tot stads-metselaar. 

Het eerste werk, dat De Keijser gemaakt heeft in 
zijn nieuwe betrekking, waaraan het vrij wonen in 
een huis op de Stads-steenhouwerswerf, destijds op 
den hoek van den Groenenburgwal en de Staalstraat 
gelegen, verbonden was, schijnt de poort van het 
tuchthuis , aan den Heiligenweg, geweest te zijn, immers 
in de kroniek van Staets vinden wij dat „in dat jaar 
gemaeckt het Tuchthuys is". Hier had De Keijser 
gelegenheid zijn talent als bouwmeester en beeldhou
wer tentoon te spreiden. 

Deze poort, die thans nog aanwezig is, en waarop 
in de XVIIIe eeuw de groep van Ziesenis. die daarbij 
zoo goed past, geplaatst is, toont ons aanstonds den 
bouwtrant, waaraan De Keijser in zijn geheel verder 
leven getrouw bleef. Een zekere smaak voor het ba
rok, doch tevens goede verhoudingen en flink spre
kende profielen en krachtig werkend relief zijn het ken
merk van den stijl, die zich onmiddellijk aan den trant 
van Vredeman de Vries aansluit. 

In de drie volgende jaren had De Keijser het niet 
druk; er wordt althans geen werk van beteekenis, in 
dien tijd door hem vervaardigd, vermeld. 

In 1599 bouwde hij de huizen aan den Vijgendam, 
achter het tegenwoordige Kommandantshuis gelegen en 
in den aanvang dezer eeuw gesloopt. Gelukkig is van 
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de zeer fraaie ordonnantie een opmeting bewaard ge
bleven. Ook in het volgende jaar was onze bouw
meester niet werkeloos; hij ontwierp toen de schilder
achtige gevels ter wederzijden van het poortje op den 
Vijgendam , welke gevels , ofschoon zeer verminkt, nog 
heden aanwezig zijn. 

Was hetgeen De Keijser totdusverre schiep, van 
betrekkelijk ondergeschikt belang geweest, in 1603 werd 
hem opgedragen, een nieuwe kerk te ontwerpen, die 
aan het eind van den Groenenburgwal op een ruim erf 
ten zuiden der Hoogstraat verrijzen zou. Xog in het
zelfde jaar werd met het heiwerk dezer kerk, die later 
de Zuiderkerk genoemd werd, een begin gemaakt. De 
bouw vorderde echter maar langzaam, zoodat het kerk
gebouw eerst den 22 Mei )6 I I in gebruik genomen 
kon worden. Ter herinnering aan dit feest werd in 
den toren een gedenksteen gemetseld. Het bouwen 
van den toren duurde tot 1614, welk jaartal in gulden 
letteren boven de wijzerplaten is aangebracht. De kerk 
had eerst den naam van Sint-Janskerk gekregen (van
waar nog de naam Santstraat) doch daar dit den Her
vormden ijveraars te „Paepsch" scheen, weiddenaam 
in Zuiderkerk veranderd. 

De kerk bestaat uit drie schepen, waarvan het 
middenste het wijdste en tevens het hoogst is. Aan 
beide zijden is zij door gevels afgesloten; een koornis 
of andere uitbouw ontbreekt. Rondboogvensters met 
eenvoudige traceeringen en radvensters dienen om het 
inwendige licht te verschaffen. Dc zijschepen, door 
Dorische kolommen van het hoofdschip gescheiden, 
hebben vierkant afgesloten vensters; ieder zijschip heeft 
echter twee kruisschepen, elk met een rondboogvenster 
voorzien. Deze kruisschepen zijn door balustrades af
gedekt; de steunbeeren voor de gewelven zijn zeer 
massief, en afwisselend door driehoekige of segment-
vormige frontons afgedekt. De toren , die aan den zuid
westhoek van de kerk gevonden wordt, is een waar 
meesterstuk en zijn bevallig silhouet verleent aan tal 
van Amsterdamsche stadsgezichten schilderachtigheid. 
Vooral het gezicht langs den Groenenburgwal is be
roemd. 

Het onderste deel van den toren is in zeer massief 
metselwerk opgetrokken; boekblokken en nissen van 
bergsteen vormen hier het eenig sieraad. Deze onder
bouw wordt door een forsche, sterk overspringende 
lijst, die op consoles rust, afgesloten. Op deze lijst 
staan balustrades van bergsteen; de verdieping daar
boven , insgelijks van gehouwen steen, is achtkant. 
De vier hoeken, die overblijven, zijn zeer ingenieus 
door vrijstaande Ionische kolommen met hoofdgestel 
aangevuld. 

Boven dit hoofdgestel is de toren geheel van hout; 
de grondvorm blijft achtkant, doch de uitbouwingen 
voor de wijzerplaten geven een aangename afwisseling. 
Het bovendeel, dat het speelwerk bevat, is zeer rank, 
en wordt op hoogst elegante wijze door een peer, 
naar XVIde-eeuwsch gebruik, gekroond. 

Een der beide poorten van het kerkhof, dat zich 
eertijds ten oosten van de kerk bevond , is nog aan
wezig. Op verschillende wijze zijn daar symbolen des 
doods aangebracht, o. a. een door een lijkkleed over
dekte baar, waarop het wapen van St. Lucas en een 
troffel te zien zijn. Toen de Zuiderkerk gereed was 
versierde men haar met geschilderde glazen. Een glas, 
voorstellende den slag van Gibraltar, werd door dc 
admiraliteit, de andere glazen door vijftien gilden ge
schonken. Deze glazen werden omstreeks 1660 weer 
verwijderd , omdat de kerk, wegens de ombouwing die 
inmiddels had plaatsgevonden, zoo donker was , dat men 
er niet meer in kon lezen. Waar de glazen toen be
land zijn, is onbekend, doch een teekening van dat 

met den zeeslag bestaat nog. Dc glazen te Edam, die 
uit de Oosterkerk te Hoorn en de XVIIde-ceuwsche 
glazen te Gouda kunnen eenig denkbeeld geven hoe 
de glazen der Zuiderkerk geweest zijn. 

In 1605 ontwierp De Keijser het nieuwe Bushuis, 
dat wij thans, ai is de gevel met een smaaklooze 
pleisterlaag bedekt, nog als Militiezaal aan den Singel 
zien dienst doen. De vorm van het oude Bushuis, op 
den hoek van den Kloveniersburgwal en de Hoogstraat, 
dat toen voor de O.-I. Compagnie werd ingericht, is 
ook bij het nieuwe gebouw gevolgd. Vandaar, dat de 
hoofdlijnen der gevels dezelfde zijn, al verschilt dc 
ornementatie van het oude arsenaal, van 1551—54 
gebouwd, met die van het nieuwe. Nog in hetzelfde 
jaar werd ook het schilderachtig binnenplein aan het 
tot O.-I. huis ingericht oude Bushuis toegevoegd. Ook 
hierin is de bouwtrant van De Keijser duidelijk te her
kennen. 

Toen men in 1606 het besluit had genomen om de 
Montalbaans- en Haringpakkerstorens, die voor de ver
dediging der stad nutteloos geworden waren, niet te 
doen sloopen , werd aan De Keijser opgedragen, deze 
beide torens van een opengewerkte houten spits te 
voorzien. De Montalbaanstoren kan nog thans ten be
wijze strekken, op hoe uitstekende wijze de stads
steenhouwer zich van zijn taak kweet. De Haring-
pakkerstoren, die in 1829 gesloopt is, had veel over
eenkomst met den Montalbaanstoren. 

Het jaar 1608 kenmerkte zich door de eerste-steen-
IcgR'nS v a n de Beurs, waartoe De Keijser de plans 
gemaakt had. De plechtigheid geschiedde den 2gen 
Mei door Hendrik, den jongsten zoon van den voor-
zittenden Burgemeester Hooft. Den ien Augustus 
1613 werd de eerste bijeenkomst der kooplieden op de 
Beurs gehouden. Vooral van de zijde van het Rokin 
gezien leverde deze Beurs, in 1838 gesloopt, een zeer 
schilderachtig gezicht op. De „sluis" , die zich daar
voor bevond, de beide uitbouwen en de elegante 
torenspits vormden daar een zeer schoon geheel. In 
1668 werd deze toren afgebroken en slechts de houten 
spits op het beuisdak weder opgericht. 

De gevels, die, ofschoon verminkt, thans nog aan 
de westzijde van de voormalige Beurssteeg aanwezig 
zijn, en wier toppen tot het meest barokke behooren, 
dat door De Keijser ontworpen is, zijn in 1612 ge
bouwd. 

Met den bouw van de Haarlemmerpoort werd in 
1615 aangevangen. Hoewel De Keijser hier zich niet 
geheel van zijn vroegeren stijl heeft losgemaakt, toont 
dit poort-ontwerp toch een monumentaliteit, die men, 
behalve aan de Zuiderkerk, bij geen enkel van 's mees
ters vroegere werken vindt. De sierlijke toren kroonde 
het geheel op waardige wijze. Met veel talent heeft 
de bouwmeester de moeilijkheden, aan den krommen 
plattegrond, dien dc poort om krijgskundige redenen 
hebben moest, verbonden, weten te boven te komen. 
Terzelfder tijd toen het kunstloos nageslacht de Ha-
ringpakkerstoren en de oude Beurs deed verdwijnen, 
is ook de Haarlemmerpoort gesloopt 

Onder de werken, die in 1616 voltooid werden, 
worden genoemd de Stadsbank van leening en de 
Jan-Roodepoortstoren. De lombard, waartoe een ge
bouw uit de XVIe eeuw „bekwaam" gemaakt werd, 
gaf den Stadsbeeldhouwer gelegenheid om het fraaie 
poortje in de Lombardsteeg te maken. Zoo door zijn 
sierlijke proportiën als zijn fraai relief-beeldhouwwerk 
munt dit poortje uit, en het zou zeker verdienen, even
als de poortjes van het Tuchthuis en van de Zuider
kerk, gereinigd te worden van de dikke verflaag, waar
mede het bedekt is. 

De Jan-Roodepoortstoren was, evenals de Montal-
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baa'ns- en Haringpakkerstorens, een gedeelte van de oude 
vestingwerken Het afbreken van den stadhuistoren, 
die zeer bouwvallig rden was, gaf aanleiding ook 
den Jan-Roodepoortstoren van een spits, met uurwerk 
cn slagklok , te doen voorzien. De Keijser had hier 
niet, als bij zijn andere torenverbouwingen , den ron
den vorm van het XVe-eeuwsche versterkingswerk be
houden , doch, misschien omdat de toren wat zwak 
was, hem van een vierkante ommetseling voorzien. 
De spits werd echter weer achtkant ontworpen, en de 
overgang tot de vierkante basis gevormd door vrij
staande Dorische zuilen, zooals bij den Zuiderkerks-
toren door Ionische geschiedde. 

De Jan-Roodepoortstoren was pas in het jaar 1617 
voltooid. In datzelfde jaar werd dc Sint-Anthonies-
poort tot waaggebouw vertimmerd. De Keijser vond 
hier weer gelegenheid zijn beeldhouwerskunst aan een 
viertal poortjes tentoon te spreiden; de symbolen der 
gilden zijn op zeer geschikte wijze aangebracht. 

In 1618 maakte onze bouwmeester onder meer ook 
het Aalmoezeniershuis aan den Singel, waarin later de 
latijnsche school gevestigd werd. die thans, als gym
nasium, naar de Weteringschans is verhuisd. Ook 
hier werd weder cen fraai gebeeldhouwd poortje door 
den meester aangebracht. 

Nadat De Keijser in 1619 nog een der torens van 
de voormalige Regulierspoort, waaraan hij vroeger 
reeds een wachthuis gebouwd had, van een openge
werkte spits voorzag, gewerd hem in 1620 de op
dracht tot het maken van het meest monumentale bouw
werk, waaraan zijn naam verbonden is, namelijk de 
Westerkerk. Nog in hetzelfde jaar werd met den bouw 
een begin gemaakt en de eerste steen door Willem 
de Vrij gelegd. 

De kerk staat op een zeer ruim plein ; slechts aan 
de noordzijde heeft zij eenige weinig fraaie aanbouwsels, 
die hoe eer hoe liever verwijderd moesten worden. 
Zij is dus van alle kanten goed tc zien , waardoor zij 
meer effect maakt dan haar oudere zuster, de Zuider
kerk. De toren is juist in de bocht der Prinsengracht 
mede zeer goed geplaatst, 

De kerk heeft den vorm van cen basiliek met twee 
kruisschepen. Zij heeft slechts zes traveeën, waarvan 
er twee door de kruisschepen worden ingenomen, 
zoodat zij betrekkelijk kort is; aan de oostzijde is zij 
rechthoekig afgesloten. De kolommen, waarop de 
gewelven rusten, zijn van de Toskaanschc orde, op de 
wijze der Gothische bundelzuilen drie aan drie vereenigd. 
Boven de bogen der zijschepen bevindt zich in het 
middenschip en de kruisschepen nog cen pilasterorde. 
De vensters zijn door segmentvormige boogvormen 
afgesloten ; de traceeringen vertoonen den rondboog. 

De steunbeeren zijn, wegens de steenen gewelven, 
beneden zeer massief; tegen de gevels van het hoofd
schip en de kruisschepen zijn zij door Ionische kolom
men vervangen. Zeer eigenaardig gevormde consoles 
en frontons geven aan de daarboven geplaatste topgevels 
een ongemeen cachet. De liefhebberij voor fraai ge
beeldhouwde poortingangen heeft De Keijser ook hier 
niet kunnen verloochenen. De poortjes aan de zuid 
en oostzijden, die, daar zij vroeger toegang gaven tot 
het kerkhof, met de symbolen des doods voorzien zijn , 
kunnen als goede voorbeelden van zijn eigenaardig talent 
beschouwd worden. Waarschijnlijk zal Hendrik dc Keij
ser, die reeds in het volgende jaar stierf, van deze 
poortjes slechts het model gemaakt hebben, cn is de 
uitvoering ervan onder toezicht van zijn zoon Pieter , 
die hem in zijn ambt opvolgde, geschied. Eerst in 
1631 was de kerk voltooid; de volbouwing van den 
toren vond pas in 1638 plaats. 

Het onderste gedeelte van den Wcsterkerkstorcn, 

die 86 M. hoog is, bestaat evenals dat van den Zui-
derkerkstoren , uit baksteen, slechts spaarzaam met ge
houwen steen versierd en van nissen en galmgaten 
voorzien. Een balustrade sluit dit onderste gedeelte, 
dat geheel onafhankelijk van de architectuur van het 
kerkgebouw behandeld is, af. De verdieping die dan 
volgt, is van bergsteen, op de hoeken met Dorische 
kolommen, die echter niet vrijstaan, cn aan de vier 
zijtien met gebeeldhouwde Amstcrdamsche wapens ver
sierd. De lijst, die deze verdieping afdekt, levert door 
haar forschen sprong en gebogen fries een zeer fraai 
silhouet. 

Het verdere gedeelte van den toren is van hout, met 
lood bekleed. Volgens het oorspronkelijk ontwerp van 
De Keijser zou het achtkant, zonder bepaalde kolom-
orden, dus op de wijze van den Zuiderkerkstoren ge
worden zijn. De klassieke neigingen, die echter de 
Nederlandsche architectuur na 1630 kreeg, waren oor
zaak, dat van het oorspronkelijk ontwerp werd afge
weken , en cen Ionische en Korinthische orde op de 
Dorische geplaatst werden, zoodat de spits vierkant 
bleef. De keizerskroon, die 1 >e Keijser als bekroning 
ontworpen had , bleef echter behouden. 

In hetzelfde jaar ontwierp onze bouwmeester nog een 
kleinere kerk, de Noorderkerk geheetcn. Zij is acht
kant in plan en haar steenen gewelven rusten op vier 
zware Dorische kolommen. De geheele kerk is met 
spaarzame aanwending van ornement ontworpen. De 
vier gevels hebben ieder twee vensters en zijn door 
een balustrade afgedekt; de kap boven de gevels is als 
welfdak behandeld. Tusschen de twee hoofdschepen, 
die elkaar rechthoekig kruisen, zijn de lagere zijsche
pen, die driehoekig in plattegrond zijn, aangebracht. 
De kerk is dus een centraalbouw naar Italiaansche wijze. 
Boven het kruis staat een met lood bekleed torentje. 

Wij hebben totdusverre alleen De Keijser's werk
zaamheid als Amsterdamsen stads-steenhouwer en bouw
meester besproken. Hij was echter ook voor particu
lieren werkzaam ; daar wij echter reeds in het Amstcr-
damsche woonhuis van 1 5 0 0 — 1 8 0 0 (*) zijn verdienste 
als particulier architect in het licht gesteld hebben, 
kunnen wij er thans over zwijgen. 

Doch ook buiten Amsterdam werden 's kunstenaars 
talenten gewaardeerd. Reeds in 1601 werd hem op
gedragen, het grafteeken van Dr. Pieter Hoogerbeets 
in de Groote kerk te Hoorn te maken. Het komt ons 
waarschijnlijk voor, dat zich de werkzaamheid van 
De Keijser in Westfriesland hiertoe niet bepaald heeft. 

De overeenkomst van den gevel der Oosterkerk te 
Hoorn en die van het voormalig Muntgebouw te Enk
huizen met De Keijser's ontwerpen is zoo groot, dat 
het ons zeer waarschijnlijk voorkomt, dat ook de teeke
ning dezer beide facades van zijn hand is. 

In 1616 gewerd hem een nog meer vereerende op
dracht , en wel om in de Groote kerk te Delft cen graf
teeken te maken voor „Zijn Excellentie den Prince van 
Oraignen, hoog loffelijker memorie". Dit grafteeken, 
welks prachtige uitvoering nog thans de aandacht van 
ieder kunstliefhebber trekt, is zeker het fraaiste werk, 
door De Keijser als bouwmeester en beeldhouwer ge
maakt. Moge men ook in de houding der beelden 
en in de ordonnantie der frontons de neiging tot het 
barokke, die De Keijser steeds bijbleef, waarnemen , 
toch munt het geheel uit door het technische meester
schap , waarvan het blijk geeft. 

Toen De Keijser stierf was het monument nog niet 
voltooid, want toen des bouwmeesters weduwe in 1621 
haar testament maakte, bepaalde zij, dat haar zoon 
Pieter al zijns vaders artistieke nalatenschap zou ont-

] vangen, „mits conditie, dat den voorsz. Pieter, haren 
\ (*) Amsterdam, Ten Brink en De Vries, 1885. 



= 54 D E O P M E R K E R . 6 Augustus 1887. 6 Augustus 1887. D E O P M E R K E R . 2;: 

sone, dacrteghen gehouden sal sijn tot voordeele van 
haren gemeynen huyse ten effecte te brengen met synen 
arbeydt de bcgraeffenisse van voorsz. zijn Ex1'"' van 
Oraignen tot Delff." 

Ook het beeld van Erasmus, door De Keijser voor 
de stad Rotterdam geboetseerd, was toen nog niet ge
reed , want Pieter was ook verplicht „het beeldt van 
Erasmus metten toebehooren van desen, voor sooveel 
daaraan noch souden mogen resteren, op te maecken." 

Een van de laatste ontwerpen, die De Keijser maak
te, was dat voor het stadhuis te Delft, welk gebouw 
in 1619 door brand ten deele verwoest was. Bij den 
gevel van dit gebouw heeft De Keijser, om de boven
ste pilasters langer te kunnen maken, de kroonlijst 
boven de vensters door een open balustrade vervangen. 
Hij kwam tot deze origineele oplossing, daar hij van 
de overgebleven deelen van het bestaande gebouw ge
bruik moest maken. De gevel past zeer goed bij de 
overige middeleeuwsche vormen van het gebouw. 

De beroemdheid, die De Keijser bij zijn leven ge
noot, was oorzaak dat na zijn dood zijn voornaamste 
ontwerpen onder den titel „Architectura Modema" wer
den in het licht gegeven. Bij deze afbeeldingen is, 
onder meer, ook een levensbeschrijving van den kun
stenaar, door Salomon de Bray, gevoegd. Daaruit 
blijkt, dat De Keijser met Hendrik Goltzius, Abra
ham Bloemaert, den zoon van zijn vroegeren leermees
ter , en den „wonderen" Cornelis Ketel bevriend was. 
Dat hij met den laatste in zeer nauwe betrekking ge
staan moet hebben, blijkt ook daaruit, dat hij als ge
tuige onder Ketel's testament, van 21 December 1610, 
vermeld staat. Zijn naam luidt daar Henrick de Caisar, 
en hij wordt vermeld als „architect deser stede", een 
titel, die hem officieel niet toekwam. 

Van Mander zegt, als hij de werken van Ketel op
noemt: „Onder ander isser oock de Tronie van den 
zeer const-rijeken Beeldtsnijder Hendrick de Keijser, 
Bouwmeester der stadt Amsterdam". In 1599 „quam 
Ketel" (zonderling genoeg) „in den sin eenen lust te 
schilderen sonder pinceelen metter hand. Hij maakte 
op deze wijs 's ghelijcks den uijtnemenden Beeldt
snijder De Keijser, voorheen met den Pinceelen tot 
een apostel ghedaen". 

De Keijser schijnt dus ook bij zijn kunstbroeders in 
hoog aanzien gestaan te hebben. Omtrent zijn karak
ter zegt De Bray: „Hij was een man in zijn manieren 
niet groots, heel goet-aerdigh en vreedsaam, en gantsch 
willigh en bereydt om yder met zijn konste en weten
schap behulpig te zijn en voort te helpen, waerdoor 
hij dan bij allen lieden van meerder en minder staets 
zeer is bemint geweest. Oock is hij gheweest een 
sonderlingh liefhebber van 't vaderland en de Gods
dienst gansch toeghedaen en voorts in 't geheel een 
man van goeden Burgerlicken leven". 

Het beeld, dat de Bray ons van hem schetst, is dus ge
heel dat van den onbaatzuchtigen, bescheiden kunstenaar. 

In den laatsten tijd is hier en daar twijfel geopperd, 
of Hendrik de Keijser werkelijk de ontwerper geweest 
is van alles, wat hierboven als van zijne hand afkom
stig genoemd is. Was reeds vroeger het vermoeden 
uitgesproken, dat ook Cornelis Danckerts, zijn ambt
genoot , als stads-metselaar aan het ontwerpen geweest 
was, de mcening is ook uitgesproken, dat Hendrik 
Jacobsz. Staets, als stadstimmerman en ambtgenoot 
van De Keijser, ontwerpen gemaakt heeft, o. a. dat 
van de Noorderkerk. 

Wij gelooven echter, dat geen deskundige aan het 
auteursrecht van De Keijser zal twijfelen. A l wat hij ont
worpen heeft, draagt zoozeer zijn eigen stempel. dat er 
geen reden is, om een stads-metselaar of stads-timmer-
man, beiden voortreffelijke practici, doch voorzoover 

bekend is volstrekt geen kunstenaars, een deel van 
zijn lauweren toe te kennen. Uit al zijn ontwerpen 
spreekt de beeldhouwer; plastisch effect is het in de 
eerste plaats, waarnaar De Keijser streeft. Hij ontwerpt 
niet, als de meeste architecten , op een plat vlak, doch 
perspectievisch, zooals een beeldhouwer in de ruimte 
denkt. Vandaar dat zijn torenspitsen zulk een fraai 
geheel opleveren, en dat ook zijn poortingangen zoo 
goed voldoen. Iemand, die geen beeldhouwer was, 
zou zoo iets niet geconcipieerd hebben. 

Wil men De Keijser iets als een fout toerekenen, 
dan kan het slechts dit zijn, dat hij in zijn architec
tonische concepties soms wat te barok werd, daar hij, 
als beeldhouwer, van sterk gebogen lijnen hield. 

In het testament, dat zijn weduwe maakte, wordt 
gesproken van „de navolgende beelden , als een Cupido 
met de Psyche, het conterfeitsele van syn E x c i e den 
Prince van Oraignen, vijff gebootseerde kinderkens, den 
Mercurius, een paertken, den Laocoon, drije geboot
seerde anathomien van Menschen en 't model van de 
begraeffenis (d. i . grafstede) van de voorsz zijn E x c i e 

van Oraignen." Daar elke nadere omschrijving ont
breekt, is het moeilijk uit te maken, of al deze mo
dellen van De Keijser zelf afkomstig zijn. A l wat 
betrekking heeft op de Prins van Oranje is natuurlijk 
door den kunstenaar zelf geboetseerd; het model, waar
van hier gesproken wordt, is wellicht dat, hetwelk thans 
op het Amsterdamsen archief bewaard wordt; het is 
zeer waarschijnlijk, dat ook de „vijff gebootseerde kin
derkens" en de „drije gebootseerde anathomien", mis
schien ook het „paertken" van De Keijser's hand wa
ren. De Cupido met de Psyche , de Mercurius en de 
Laocoon zullen waarschijnlijk kopieën van antieken ge
weest zijn, die De Keijser bij zijn studiën gebruikte. 

De Keijser stierf den 15 Mei 1621 te Amsterdam 
„hebbende al vorens omtrent een maendt het bedde ge
houden , en aen de koorts sieck geweest." 

Zooals wij reeds zeiden, volgde zijn oudste zoon 
Pieter hem als stads-steenhouwer op. De tweede zoon, 
Thomas, werd aanvankelijk ook voor bouwmeester op
geleid, maar legde zich later op de schilderkunst toe 
en werd de bekende meester, wiens portretstukken thans 
zoo bewonderd worden. A . W. W E I S S M A N . 

(A. etA.) EEN' PRIJSVRAAG. 
De Mon i t eu r des A r t s deelt mede, dat de uit

voerende Macht der Argentijnsche Republiek een wets
voorstel heeft ingediend bij het Congres, betreffende 
de oprichting van een Paleis voor de wetgevende Macht 
(het Congres). 

Voor het bouwen werd een som van acht millioen 
piasters of twintig millioen gulden toegestaan. 

Er zal een internationale prijsvraag voor de plans 
worden uitgeschreven. Architecten van alle landen 
zullen daaraan mogen deelnemen. 

De vertegenwoordigers der Republiek in den vreemde 
zullen speciale instructies ontvangen, ten einde hen in 
staat te stellen aan belanghebbenden alle inlichtingen 
te verschaffen, die voor het bestudeeren der ontwerpen 
noodig mochten blijken. 

Plans en begrootingen moeten ingezonden worden 
bij de legatie der Argentijnsche Republiek in ieder 
land, vóór den len April 1888. 

Er zullen twee ontwerpen bekroond worden. 
De eerste prijs is thans bepaald op 40,00x3 piasters 

(/ 100,000j; de tweede op 10,000 piasters (ƒ25,000). 
Het zijn ontzaglijk hooge belooningen; prijzen in 

geld, zooals ze misschien nog nooit bij een prijsvraag 
beloofd werden. Het spreekt van zelf, dat wij geen 
bemoeiingen zullen ontzien om onze lezers tijdig nadere 
inlichtingen aangaande dezen wedstrijd te verschaffen. 

BINNEN L A N D S C M E B E R I C H T E N 
AMSTERDAM. Do heer Ph. Zilcken hoeft de door de Maat

schappij Arti et Amicitiae uitgeschreven prijsvraag van eene 
ets zoodanig beantwoord, dat zijn werk door dc jury den eersten 
prijs, ƒ 1 2 0 0 , waardig is gekeurd. Deze prijs werd met dt 
meerderheid van ééne stem toegekend; de premie viel tended 
aan den heer C. L. Dake, van wien zes afdrukken van de be
kroonde plaat voor ƒ 200 werden aangekocht om ze te doen 
dienen als prijzen voor de in 1888 te houden verloting der Ver
eeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten. 

Des heeren Zilcken's ets stelt voor leen kerkgang te Frei
burg, naar Matthijs Maris; die van den heer Dake "de gui-
taarspeelstcr" naar een schilderij door hemzelvcn. 

— (A.etA.) Dc illuminatie van het I7c-eeuwsche marktplein 
der Voedingstentoonstelling — 't heeft meer van een architec
tuur-tentoonstelling — slaagde op den avond van 2 Augustus 
voortreffelijk, dank zij het prachtige weer en de algemeene 
deelneming der exposanten. 

Het was een fantastisch schouwspel de grillige omtrekken 
en uitstekken der gebouwtjes door vurige lijnen te zien be
grensd, waarboven zich hier en daar nog een onverlichte top 
of een dakvlak in den rossen gloed afteekende cn allerlei Kcm-
brandtieke effecten te voorschijn riep. 

De beste wijze var. illumineeren bleek ook hier weer te zijn, 
de architectonische lijnen te volgen; bij het gebouw van de 
brouwerij De Hooiberg (Wnag van Hoorn) werd hiermede zelfs 
een monumentaal effect verkregen; jammer dat men niet nog 
een paar daklijnen en dakkapellen verlicht had. Ook het 
paviljoen van de pers (Raadhuis van Woerden) trok terecht 
de algemeene aandacht wegens zijne schitterende verlichting, 
waarbij ook uitsluitend de hoofdlijnen waren gevolgd. Het 
gezicht van de overzijde langs de typige rij kleine geveltjes, 
waarbij weer de stijlvolle verlichting van de gebouwtjes der 
Amstel brouwerij, Bavaria, Kemmcrich's bouillon, de stadspoort 
enz. bijzonder in het oog vie l , was betooverend schoon. 

De fraaie gevel van het hoofdgebouw was jammer genoeg 
niet verlicht, evenmin de minder fraaie muziektent. Het be
hoeft nauwelijks gezegd te worden, dat de Oud-Hollandsche 
vetglaasjes zonder uitzondering voor de verlichting dienst deden. 

De duizende bezoekers hebben ongetwijfeld een onvergete-
lijken indruk meegenomen van het fraaie schouwspel; moge 
het publiek er ook uit geleerd hebben, dat de bouwkunstenaar 
dc aangewezen persoon is, tot wicn het zich bij dergelijke ver
sieringen in de eerste plaats te wenden heeft. 

— De commissie van toezicht op dc Rijks-Academie van 
Beeldende Kunsten heeft den Minister van Binncnlandsche 
Zaken medegedeeld, dat de jonge P. Pander, die in 1885 be
kroond werd in den wedstrijd in de beeldhouwkunst, zoover 
hersteld is. dat hij waarschijnlijk tegen het begin van September 
uit het Burgerziekenhuis alhier, waar hij bijna twee jaren 
werd verpleegd, zal kunnen ontslagen worden. 

Aan den heer P. Pander is daarop bij Koninklijk besluit, 
voor het tijdvak van 1 September 1887 tot 31 Augustus 18S8, 
een jaargeld van f 1200 verleend, om hem in de gelegenheid 
tc stellen zich in de beeldhouwkunst buitenslands te volmaken. 

— In verschillende dagbladen komt het bericht voor, dat de 
concessie voor den aanleg van spoorwegen in de Transvaal 
thans definitief is aanvaard door de concessionarissen d̂e hee
ren Van den Wall Bake en Cluijsenaer) en gelijktijdig over
gedragen aan de Nederlandschc Zuid-Afrikaansche Spoorweg-
Maatschappij, welke het waarborgkapitaal van / '100.000 in 
contanten heeft gestort. 

— In de Nieuwe Rotterdamsche Courant is een uitvoerig 
stuk opgenomen onder den titel van De stichting van lui 
Rijks-Museum. De lijdensgeschiedenis wordt uitvoerig be
schreven en het ontbreekt niet aan tal van bijzonderheden, 
wat de wording van het ontwerp betreft, maar van de kosten 
wordt weinig of niets medegedeeld. En toch zou het velen 
belang inboezemen te weten hoeveel geld aan deze stichting 
is ten koste gelegd; globale berekeningen brengen dat cijfer 
op drie millioen of het drievoud der aanvankelijk vastgestelde 
som van één millioen. 

L E E U W A R D E N . De concessie voor het aanleggen en exploi-
teeren ccner waterleiding, indertijd door den Gemeenteraad 
aan de heeren Th. A . van den Broek te Amsterdam en G. \V. 
van Barneveld Kooy Jr. te Haarlem verleend, zal tot uitvoering 

komen. De concessie is overgedragen aan eene op te richten 
naamlooze vennootschap, die den naam zal dragen van «Leeu
warder Waterleiding-maatschappij", en waarbij de heer C. Ph. 
Metelerkamp als hoofd-directeur zal optreden. Het werk zal 
aan de concessionarissen worden opgedragen, die den heer H . 
P. N . Halbcrtsma, ingtnieur te Rotterdam, met het maken der 
ontwerpen en de leiding der werkzaamheden hebben belast, 
terwijl de uitvoering zal worden gecontroleerd door een van 
wege de maatschappij te benoemen ingenieur. Het maatschap
pelijk kapitaal bedraagt ƒ 650.000, dat geheel is verzekerd en 
ten volle door Nederlanders is genomen. 

De prise il'eau zal zijn de Paenster Ec , bij het Pikmeer, 
onder Grouw. Zeer spoedig zal met het werk een aanvang 
worden gemaakt; men vleit zich de waterleiding met den 
aanvang van 1889 in gebruik te kunnen stellen. 

G R O N I N G E N . Voor de betrekking van tweeden leeraar in het 
rechtlijnig en bouwkundig tcekenen aan de burgeravondschool 
alhier, is alleen de heer P. van der Wint van Amsterdam 
door Burgemeester en Wethouders aanbevolen. Dc benoeming 
zal door den Raad in de eerstvolgende zitting geschieden. 

A R N H E M . In den loop dezer maand zal het veertigjarig be
staan van Musis Sacrum op feestelijke wijze herdacht worden. 
Het was op den 14 Augustus 1847, dat het hulpgebouw voor 
het Neuerrijnsch-Nederlandsche zangersfeest, thans uitmakende 
de groote zaal van Musis Sacrum, werd ingewijd cn het pleit 
voor dc degelijke constructie, naar het ontwerp van wijlen den 
architect H . W. Fromberg uitgevoerd, dat de zaal aan den 
tand des tijds weerstand heeft geboden. Hoevelc gebouwen, 
in de laatste jaren opgericht, staan in deugdelijkheid bij dit 
hulpgebouw ten achter. 

Omtrent de veranderde inrichting van Musis Sacrum, die 
meermalen een punt van bespreking in den Gemeenteraad 
uitmaakte, verneemt men niets en de voorspelling is niet ge
waagd dat het nog lang bij het oude zal blijven. 

WAGENINGEN . Op de 3 6 " " algemeene vergadering van de 
Vereeniging ter Bevordering'van Fabrieks- en Handwerksnijver-
hcid in Nederland had gedachtcnwisseling plaats over de vraag: 
naar welke voorschriften van algemeencn aard dient de aanbe
steding en uitvoering van werken te geschieden? De inleider, 
de heer Tutein Nolthenius te 's-Hertogenbosch, vestigde de 
aandacht op dc volgende stellingen: 

I. Het voorschrift der Pruisische regeering: »bij belangrijke 
werken zijn dc leveringen en de uitvoeringen naar dc betrokken 
takken van handel en nijverheid te splitsen en afzonderlijk aan 
te besteden", verdient in het algemeen navolging. Niet minder 
de daaropvolgende bepaling: «Aldusgevormde perceelen zijn bij 
grooten omvang opnieuw te splitsen." Het doel dezer voorschrif
ten zal echter niet weinig bevord.-rd worden, indien tegelijker 
tijd de Fransche bepaling wordt overgenomen: De aannemer 
is maandelijks af te betalen. 

II. Slechts bij uitzondering is over te gaan tot eene aan
besteding a forfait. Waar de omvang der leveringen of uit
voeringen niet van tc voren met voldoende juistheid kan be
paald worden, is derhalve volgens prijs-eenheden aan te besteden. 

III. In plaats van zich volledige vrijheid van handelen voor 
te behouden, behoort de werkgever zich te verbinden om on
voorwaardelijk het werk aan hem te gunnen, die het laagst 
beneden de raming inschrijft. Geen andere dan geschikte per
sonen zijn derhalve tot de mededinging toe te laten. 

IV. De taak der borgen behoort zich te bepalen tot het 
vergoeden der schade, welke de werkgever lijdt, wanneer de 
aannemer zijne verplichtingen niet is nagekomen. Deze aan
sprakelijkheid der horgen is daarenboven te beperken tot een 
in het bestek tc noemen maximum-bedrag. 

V. Evenmin als de werkgever gehouden is aan het aanbod 
tot voortzetting der werkzaamheden door de erfgenamen-aan
nemers, evenmin behoort de werkgever die erfgenamen tot 
voortzetting tc kunnen verplichten. Het contract behoort der
halve rechtens door den dood van den aannemer te zijn ont
bonden. 

VI. Bij particuliere werken zijn de geschillen tusschen het 
technisch beheer en den aannemer te berechten door één 
scheidsman , hiertoe gezamenlijk door werkgever en aannemer 
aar. tc wijzen. 

Bij openbare werken is die berechting aan eene permanente 
commissie op te dragen. 

— Dezer dagen kwam te Rotterdam in 
veiling de groote schouwburg in 15 per
ceelen , welke aan de verschillende koo-
pers werden toegewezen tot een gezamen
lijk bedrag van ƒ 111,224. In trekgeld ston
den zij gezamelijk op J 107,694. 

— De stoomtram van Velp naar Dieren 
werd Zaterdag j.1. feestelijk geopend cn 
den volgenden dag voor het publiek in 
dienst gesteld. 

E N K H U I Z E N . De officiëele proefrit heeft 
plaats gevonden van de paardentram van 

hier naar Lutjebroek, deel makende van 
de lijn Hoorn—Enkhuizen. 

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

D E LLÏÏT & C°. 
Oostzee,!ijl, 3 1 * . «otterdam. 

VLOER-enWANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMEÏÏ- E \ UZERSTEEXTEGELS. 

Groote voorraden. 

A. J. BACON & 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 Wator lo 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 > K MHO, 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, go 
stichten, woonhuizen, villa's, Kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden Kosteloos 
geleverd. 
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POLYCHIMKWI-CEJIENT uitsluitend verkrijgbaar bij 

TH EO D. FERD. BIERHORST. Eerste Nederlandse UmièWU 
Mr. A. .1. I)K SITTKK, Notaris to II IN 

SC1IOTKN, zal, voor de NKDKKI.AN D-
SC11K MAATSCHAPPIJ TOT E X P L O I T \ -
TTi; V A N ONROERENDE GOEDEREN to 
ARNHEM. op Vrijdag 12 Augustus 1887. 
's namiddags to :f', uur in het hotel WAfiHO 
te Nieuwe Schans, publiek 

V E R K O O P E X : 
Zeven perceelen Bouwterrein en 

Tuingrond. 
te laaien groot 93 Are, 17 centiare, gelegen 
te Nieu/re Schans. afkomstig van de gesloopte 
vestingwerken, aldaar. 

Eene omschrijving dor perceelen zal, met 
de voorwaarden van verkoop, (i dagen be 
vorens, ter lezing liggen ten huize van 
verkoop. 

~ H . & J . SU Y VER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS o M R k T l l l J E \ 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188H bekroond met 
EERE-DIPLOMA (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 . 

Bekroond; 
Dnsaeldorp lsso 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfort a/M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOH ANN OOORICO, Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

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

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Opurei-W-ut 1 S 8 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Neder/and 
F E R D . E3STC3-BRS, Amsterdam, 

Heeren|rraclit , bij de Oude Spiegelstraat n . 335. 

PHOTOLITHOGRAPHIE, P n O T O M t O G R A P H l 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 zijno inrichting voor Hhata l l l »*gra | .h i e , 
brjzonder geschikt voor de reproductie van 
P l a n s , T e e k e n i n g e n enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Pholaziiua-
graphie voor de reproductie van P l a t e n en 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne s t é réa trpe - lnr i r l i i lng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op frw» co aanvrage gratis toegezonden. 

GE. J . T H I E M E . 

& Bl'DMMill. -
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 , 

'LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

NEUCffATEL ASPHALTE COMPANY LTB, LONDON 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

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

F A B R I E K 
TE 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

TRAOE MARK. NATUURL. ASPHALT 
VAN 

VIL DE TRIVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s l i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a l i n g - B i n k s , M o u t v l o e r e n . 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z j j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zicb 
w. ^ T ^ ™ v £ e T n h e t £ a n , t 0

i

0 r d . e r

P ' ^ , r i o k ' B e l t w e « 8> Amsterdam, of by den Heei 
Jt' Ot. K N O O P » C.OZN., Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

DIJKERMAN & BUYZERD 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
1 BREDA. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

M L M . I X . T I S S O T & C ° . 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen IS. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van jjzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

B(j 1). MIJS tc Tiel is verschenen: 

PERSPECTIEF. 
LEERBOEK voor hen, diestudeeren 

voor de akte handteekenen lager 
ouderwijs of voor de hoofdakte, 
ten dienste van bouwkundigen en 
ten gebruike op teekenscholen, 

door F . Lz. B E R G H U I S . 
Met 57 tusschen den tekst gedrukte Figuren. 

Pnjs / x,6o. 
Gedrukt bjj G. W . van der Wiel & C % te Arnhem-

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 33. Z A T E R D A G 13 AUGUSTUS 1887. 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENOT IGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het \\ eekblad en advertentiën: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstra.it 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Arehiletiura et Amieitia TAN SPRINGER, 

H . (.;, JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den Heer 

A. RllJDING, Stadhouderskade 4 te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den Heer 

F. J. BKEMMER HZN., Prinsengracht 680, te Amsterdam. 

A.W.W., 
ABONNEMENT f 2.25 per 3 maanden of \ve\ zes g u/den per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Inditï f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIËN 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-correspondenl JOH. G . STEMI.ER C/.N., lïoek-
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Op Zondag 21 Augustus zal eene excursie worden 
gehouden naar Oudewater. De leden, die hieraan wen
schen deel te nemen, worden uitgenoodigd zich zoo 
spoedig mogelijk aan te melden bij den heer H . G. 
Jansen, Utrechtschestraat 116, alhier. 

Heeren deelnemers aan de excursie worden verzocht 
zich op Zondag 21 Augustus, des morgens te acht 
uren , te verzamelen op Tiet Rókin, T>ij de aanlegplaats 
der Havenstoombootdienst. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

F. J. Bremnier Hzn. 

(A. et A.) SCHETSTOCHT N A A R 
AMERSFOORT. 

Op Zondag 7 Augustus, des morgens te 9.15 uren, 
vertrokken de leden der Schetsclub van het Centraal
station en bereikten Amersfoort te 10.4 uren. Een 
onzer geachte buitenleden was aldaar aan het station 
om met ons den dag door te brengen. Wat de eerste 
maal in dit seizoen niet was opgenomen, werd nu in 
teekening gebracht. Allereerst was dit het geval met 
een topgevel in de Krankcledenstraat en vervolgens 
met eenige andere oude geveltjes; daarna ging het naar 
de Groote- of St.-Joriskerk. De dienst was nu juist 
geëindigd, zoodat eene bezichtiging ongehinderd kon 
geschieden. A l dadelijk trok het hoofdportaal de aan
dacht. Het vertoont zeer rijke, laat-Gothische vormen. 
Het juiste jaar, waarin dit portaal gebouwd is, kan 
niet met zekerheid worden bepaald. De kerk is in 
1248 gebouwd en den 25 s t e n September van dat jaar 
ingewijd door Otto van Holland, zes-en-dertigste bis
schop van Utrecht. In 1340 is zij voor het grootste 
gedeelte verbrand, doch later weder opgebouwd. Men 
zegt, dat het voornemen bestaan heeft, deze kerk aan 
de westzijde van den toren zoo groot te maken als 
aan de oostzijde, zoodat dan de toren in het midden 
zou gestaan hebben, doch dat dit is belet door Maarten 
van Rossum, die in 1543 de stad bemachtigde en al 
de gelden en voorwerpen van waarde medenam. Jo

hannes van Diest, vijf-en-veertigste bisschop van Utrecht, 
had in 1337 de kerk tot een collegiale kerk verheven, 
met een kapittel, bestaande uit: een deken, een schat
meester, een zangmeester en tien kanunniken. Niet 
minder dan vijftig altaren waren toen aanwezig en zet
ten aan de kerk een grooten luister bij. 

In 1614 hebben de gezamenlijke gilden der stad 
fraaie glazen en naderhand koperen kaarskronen van 
drie transen boven elkander aan de kerk geschonken. 
Hiervan is echter niets meer over. Vele ramen zijn 
zelfs dichtgemetseld. 

Een laat-Gothisch oksaal, geheel in steen gebeiteld, 
is een prachtig gedenktecken van den kunstzin onzer 
voorvaderen. Het platform hierboven diende vroeger 
om het Evangelie te lezen, doch in 1636 is daar een 
orgel aangebracht, gemaakt door Gultus Germansen 
en diens zoon German Gultussen. In 1726 is het 
grootendeels vernieuwd. Door deze plaatsing is een 
deel van de rijkbewerkte balustrade van het platform 
opgeofferd. De deuren en twee der traveeën zijn voor
zien van eene paneelvulling, bestaande uit zeer schoone, 
oorspronkelijke, koperen balusters met maaswerk, uit 
de eerste periode der Renaissance. In den hoek van 
't noorderportaal, naast het koor, vindt men een klein 
gedenkteeken, waarschijnlijk door Quellinus vervaar
digd , boven het graf van den bouwmeester Jacob van 
Campen. Na eenige schetsen genomen te hebben, ver
lieten de leden de kerk, bezichtigden nog eenige 
schilderachtigde geveltjes en gebruikten daarna eenige 
versterkingen in het café „de Poort van Geve" , welks 
bediening en consumtie alle aanbeveling verdienen. De 
Koppelpoort, de Lieve-Vrouwe-toren en eenige an
dere gebouwen waren reeds bij eene vorige gelegen
heid geschetst, en daarom werd besloten eene wande
ling te maken naar den Amersfoortschen berg, die een 
prachtig panorama te genieten geeft. Ten slotte wer
den nog eenige gezellige oogenblikken doorgebracht 
op de bovenzaal van het hotel en café aldaar, waar 
een der leden zich voor de piano plaatste en het 
bondslied van Architectura door allen uit volle borst 
werd aangeheven. Vandaar ging het weder stadswaarts. 
Een wandeling langs de voormalige vestingwallen, in 
wandeldreven herschapen door den tuinbouwkundige 
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Zocher, loonde wel de moeite en menig schilderachtig 
plekje trok aller aandacht. 

Onder algemeene tevredenheid werd de terugreis 
naar Amsterdam aanvaard. Aan elk lielhebber van 
oude gebouwen en natuurschoon zij een bezoek aan 
Amersfoort en den Amersfoortschen berg ten zeerste 
aanbevolen. H . 

(A. et A.) D E TENTOONSTELLING DER 
H O L L A N D S C H E TEEKEN-MAATSCHAPPIJ . 
Donderdag 4 dezer werd in de hoofdzaal der Aca

demie van Beeldende kunsten, Princessegracht te 
's-Gravenhage, de 12e jaarlijksche tentoonstelling van 
aquarellen en teekeningen in het bijzijn van enkele 
genoodigden geopend. 

Een honderdtal aquarellen, voor het meerendeel van 
bekende artisten, waaronder ook buitenlanders, ver
sieren de wanden der smaakvol gedecoreerde zaal. 
Recht tegenover den ingang hangt een kleurrijke pastel 
van Thérèse Schwartze, die tusschen al het grijs en 
droevig bruin van de landschappen een vroolijk, leven
dig rustpunt geeft; daarboven vormen Oostersche sier
planten scherpe silhouetten tegen den roodbruin getin-
ten wand. 

Aan den zijwand rechts, in het midden een paar 
fraaie Mesdag's, geflankeerd door interessante doeken 
van Tholen. De linksche zijwand heeft als centraal
punt de warm getinte en sterk sprekende aquarel van 
Bisschop, en aan weerszijden, eenigszins daarvan ver
wijderd, de twee kolossale waterverfschilderijen van 
Bosboom. Ziedaar hoe de commissie voor de ten
toonstelling met kennis en smaak ook aan decora
tieve eischen heeft voldaan bij de plaatsing der schil
derstukken. 

De aquarellen van A. Achini (Milaan), evenals die 
van de andere Italianen , die geëxposeerd hebben, zijn 
wonderlijk van kleur; onmiskenbare elegance in hou
ding der figuren en kleur-combinatie gaat hier gepaard 
met groote onwaarheid van tint. Mogen sommige 
dezer schilderijen ook al uitmunten door zorgvuldige — 
schoon niet kinderachtige — détailstudie, merkwaar
dige juistheid van weergave, waar het geldt stoffen na 
te bootsen of de uitdrukking van een gelaat verrassend 
natuurlijk te doen zijn , zij kunnen hem, die dikwijls 
werk van onze Nederlandsche meesters ziet, niet dan 
uit een oogpunt van curiositeit bekoren. 

Hollandsche landschappen , zooals die weergegeven 
worden door V. d. Sande Bakhuizen of Mev. Bilders— 
van Bosse, trekken ons meer aan. Van de laatst
genoemde is o. a. een „Avond in het bosch" ter ten
toonstelling aanwezig, die als kleurstudie zeer dc aan
dacht verdient. De boomgroepen op den achtergrond 
schijnen wel wat vormloos en vreemd van contour, als 
kleurmassa's missen zij evenwel haar effect niet. 

C. Bisschop zond een prachtig Hindeloopensch bin
nenhuis , op zijn eigenaardige, pittige wijs in de verf 
gezet en bijzonder aantrekkelijk om het schitterende, 
rijke lichteffect. 

Het „l'rentenkijkstertje" van D. Bles,een fraai figuurtje 
uit den Rococotijd, is stil van kleur; het is bekoorlijk 
en gracieus van houding , en zonder pretentie geteekend. 

Blommers heeft een gezicht van Scheveningen ten
toongesteld, vol beweging, met een aantal figuren ge
stoffeerd. De vischmanden zijn op het strand geledigd, 
terwijl visschers met hunne vrouwen daaromheen ge
schaard staan. 

Van Bosboom trekken twee groote aquarellen, in
térieurs van kerken, terecht ieders aandacht. Meester
lijk, op de schijnbaar nonchalante, maar inderdaad 
weldoordachte wijze van dezen meester behandeld, geven 
zij ons een rijkdom van tonen en lichteffecten te aan- 1 

schouwen, zooals wij ze bij weinig andere schilders 
aantreffen. 

Duchattel exposeerde keurige landschappen, waarin 
wij de natuur op die oogenbiikken aanschouwen, dat 
zij ons door haar melankolieke bekoorlijkheid poëtisch 
stemt; de natuur, schoon in haar reinen eenvoud, in
drukwekkend in haar stille kleurwisselingen. 

Eenigszins in denzelfden geest zijn Gabriel's land
schappen, maar hier toont alles waziger, somberder, 
bijna onheilspellend. 

De koppen van een St. Bernards- en een St.-Huber-
tushond, aquarellen op natuurlijke grootte van O. Ee-
relman, zijn treffend natuurlijk; de behandeling verraadt 
ongewone geoefendheid. 

„Herinnering" van Jan van Essen geeft ons een jonge 
dame in het wit te aanschouwen, tegen een vreeslijk 
donkeren achtergrond. Het gelaat verraadt weinig 
leven en is bijna conventioneel geschaduwd; enkele 
détails zijn zeer veronachtzaamd: b.v. de parasol en de 
hand, die haar vasthoudt; zooals ze op de aquarel 
schijnen, kan de schilder ze in werkelijkheid niet hebben 
waargenomen. 

De aquarellen van Harpignies munten meer uit door 
de gemakkelijke behandeling en de zindelijkheid, waar
mee gewerkt is — altijd in vergelijking met de pro
ducten onzer Nederlandsche meesters — dan door 
groote aantrekkelijkheid of waarheid in kleur. 

Jozef Israels zond twee schilderstukken, waarvan 
„De voorlezing": een meisje, dat haar zieke moeder, 
die te bed ligt, voorleest uit den Bijbel, het meest onze 
attentie trok. In deze teekening geeft de schilder weer 
blijk van zijn groot meesterschap over vorm en kleur — 
vooral kleur. Terwijl bijna alle andere binnenhuizen, 
die ter expositie aanwezig zijn — daar zijn er van 
Kever, Valkenburg e. a , — weinig perspectief heb
ben en zwaar, onooglijk toonen met hunne schakee
ringen van bruinzwarte en fletsblauwe tinten, leeft 
Israels' aquarel voor ons en in het duister van het 
weinigje bleek daglicht, dat in het vertrekje binnen
dringt, onderscheiden we duidelijk de gelaatsuitdruk
kingen der figuren, droevig en mat als de hoofdtoon 
van de voorstelling. 

Een prachtig slootje met eenden van VV. Maris ver
dient evenzeer onze bewondering als de drie groote 
aquarellen van Mauve: schapen op de hei, onder ver
schillend licht en verschillende omstandigheden gezien, 
nu eens bij de schaapskooi, als zij 's avonds van de 
hei terugkeeren, dan weer grazend bij sombere lucht 
of op een zonnigen dag langs een stoffigen zandweg 
trekkend, maar altijd met dezelfde juistheid in toon 
en kleur door den schilder weergegeven. 

E. van der Meer zond drie prachtige landschappen, 
meesterlijk van factuur en met ruim perspectief. Zijn 
manier doet denken aan Corot, zijn waarheid in kleur 
en toon aan de beste onzer Hollandsche meesters. 

De studies van H . VV. Mesdag geven ons prachtige 
zeegezichten te aanschouwen, wellicht eenigszins zon
derling van kleur voor hem, die niet dagelijks de zee 
op verschillende momenten ziet, maar overweldigend 
schoon door hun diepte en grootschheid. 

F. P. ter Meulen stelt aquarellen ten toon, waaruit 
ten volle blijkt met hoeveel nauwkeurigheid deze schilder 
vooral de kleur in de natuur bestudeert. Zoowel zijn 
„Zandkarretje op het duin", als „Schelpvisschers" doen 
aan Mauve denken. Nog meer zou o. i. de laatstge
noemde schilderij voldoen, als de zandgrond wat stiller 
was gehouden en niet het oog afleidde van de eigen
aardige silhouetten der langzaam voortrijdende karretjes. 

Clara Montalba toont in haar „Visschersvaartuigen 
te Venetië" een eigenaardig decoratief talent te bezitten. 
De kleuren en tonen zijn niet natuurlijk, eerder con-
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ventioneel met hun grond van stil de grain; toch ge-
looven wij, dat de schilderij, in het groot uitgevoerd, 
als versiering een ontzettend rijken indruk zou maken. 

Tony Offermans heeft een aquarel ingezonden naar 
zijn schilderij van de driejaarlijksche Tentoonstelling: 
„De koopman in oudheden", o. i. minder gelukkig dan 
de schilderij zelf. Zijn „Boerendeel" munt uit door een 
mooie, pikante verlichting. 

„De aquarellist" van D. Oyens geeft ons een schil
der te zien, die, met de hand boven de oogen, het 
hoofd in den nek, zijn tot volkomenheid gerakend werk 
beschouwt. Het gezicht valt gedeeltelijk in de schaduw, 
het bovendeel van de hand is sterk verlicht; daar heeft 
de schilder weer gelegenheid gehad zijn eigenaardige 
koude vleeschtinten aan te brengen en met de grillige 
verlichting veel effect te maken. Hoewel zij goed be
werkt zijn, bevalt ons toch het schilderwerk van dezen 
kunstenaar beter dan zijn teekeningen, die eenigszins 
onrustig schijnen. 

„De diligence" van Rochussen is in de fletse tinten 
gehouden en met de prachtig geteekende figuren ge
stoffeerd , die het werk van dezen meester gewoonlijk 
kenmerken. 

Over mej. Schwartze's „Een boeiend boek" is ook 
onder de artisten maar een roep: „de schilderij is even 
boeiend!" Het coloriet is buitengewoon schitterend, 
en de mooie meisjeskop is flink, breed behandeld. 

Swan's „Drinkende leeuwen" kregen wij vroeger 
reeds te zien. 

Zeer veel succes hebben op deze tentoonstelling Tho-
len's „Zandkuil", en „In de Scheveningsche boschjes", 
beide heuvelachtige terreinen, slechts schaarsch met jonge 
boompjes begroeid. Een groot aantal personen zijn bij 
het felle zonlicht op het zand gelegerd of verpoozen 
onder de kanten schaduwen van het jeugdig groen. 
De tafereeltjes zijn met een sterk bijziend oog bekeken, 
maar zijn zoo vol beweging en ontzettend waar van kleur 
en toon, dat men het dommelige der omtrekken gaarne 
over 't hoofd ziet ter wille van de overige goede eigen
schappen der schilderijen. 

Weissenbruch's natte wijze van wasschen, die van 
dichtbij gezien, zijn aquarellen niet ten goede komt, 
is ook in zijn hier geëxposeerde doeken niet gunstig 
voor het effect. Op een flinken afstand gezien, treft 
ons echter de nauwkeurigheid, waarmee de natuur is 
waargenomen en weergegeven. 

Zilcken's „Muilen", een zonderling stilleven, trok 
ons minder aan dan zijn „VVintergezicht", dat evenals 
gewoonlijk bestaat uit een besneeuwden weg met enkele 
knotwilgen erlangs en een huisje of iets dergelijks in 
't verschiet. Het schilderstuk geeft ons echter wel den 
indruk van plein air. A . R. 

(A. et A.) E E N BRUG OVER HET IJ. 
In De Ingenieur van 6 Augustus vindt men een cu

rieus project met plaat, voor de overbrugging van 
het IJ. 

De ontwerper , Mr. Gerard VV. Schimmel, zegt in de 
toelichting, dat het middenste, draaiende gedeelte 15 
M . boven de waterspiegel is gedacht. Om deze vrij 
aanzienlijke hoogte te bereiken, zijn aan beide einden 
der draaibrug, midden in het IJ, breede ronde torens, 
beter tc vergelijken bij gashouders, geprojecteerd, 
waaromheen zich, op ijzeren consoles rustende, eene 
13.5 M . breede weg slingert. Hierdoor wordt wel-is-
waar de helling verminderd, doch ook dc af te leg
gen weg aanzienlijk verlengd. Tusschen de torens en 
de oevers zijn vaste bruggen gedacht, met eene hel
ling van 1 op 40. 

De torens hebben een middellijn van 44 M. , behalve 
nog de wegen eromheen; zij zouden dienst kunnen 

doen voor het plaatsen van lifts enz. in het midden, 
terwijl aan den buitenomtrek kantoren, winkels enz. zijn 
gedacht. 

De ontwerper ziet geen bezwaar in de uitvoerbaar
heid dezer gevaarten , want zegt hij: „alles is betrekke
lijk. Een kurketrekker staat tot een wenteltrap als een 
wenteltrap tot de hier bedoelde torens, en de bouw 
van den Eiffeltoren te Parijs is evengoed mogelijk als 
het stellen van een kiosk op den Dam." Wie nu nog 
niet overtuigd is moet maar wachten tot het werk vol
tooid is. 

De uitvoerbaarheid zal echter wel niet het hoofd
bezwaar zijn, hoewel wij de constructie der wegen, 
die buitenom loopen en over 13,5 M. breedte, 3 hoog 
boven elkander, alleen door consoles worden gedragen, 
waarop dan nog aan den buitenrand de aansluitende 
bruggen moeten rusten , wel wat gewaagd achten. 

Het feit echter, dat men, om de plaats die de to
rens beslaan dwars over te steken, voor eiken toren 
ongeveer een halven kilometer moet in de rondte loo
pen, plus de twijfelachtige rentabiliteit van ruimten, 
voor koffiehuizen, kantoren enz. midden op het IJ, 
doet ons de vrees koesteren, dat het ontwerp nog niet 
zoo heel spoedig „tot de merkwaardigheden van Am
sterdam" zal behooren. 

(A. et A.) D E UNIVERSITEITSGEBOUWEN 
T E UTRECHT. 

In het voorlaatste nommer van De Opmerker wordt 
uit Utrecht geschreven, dat de Burgemeester in de 1.1. 
gehouden Raadszitting zich vrij onbestemd uitliet op 
eene vraag omtrent den stand van zaken der Univer-
siteits-ontwerpen. 

Zonder nog te kunnen beweren, dat het ontwerp van 
prof. Gugel en den gemeente-architect Vermeijs gene
geerd wordt, kunnen we toch met zekerheid mede-
deelen, dat op de bureau's van den heer Lokhorst, 
bouwkundige van de Rijksgebouwen voor onderwijs te 
's-Hage, een ontwerp in Gothischen stijl voor de 
L'trechtsche Universiteit gemaakt is , naar schetsen van 
dr. P. J H . Cuypers en dat men bezig is met het de-
tailleeren van dit ontwerp. 

Aangezien het teekenpersoneel op genoemde bu
reau's tegenwoordig volop werk heeft met het uit
werken der plans voor Rijks-hoogere-burgerscholen 
en andere gebouwen voor onderwijs, moeten er waar
schijnlijk gegronde redenen bestaan om tevens het 
Utrechtsche Universiteitsgebouw gereed te hebben, 
waarmede men dan wellicht op den geschikten tijd 
voor den dag komt. 

Het moet den Stichtenaren dus niet verwonderen 
als in plaats van het ontwerp, waarvan Het Utreehtsch 
Dagblad in het feestnommer van verleden jaar eene 
afbeelding gaf, een middeleeuwsch gebouw de vrucht 
van hun offervaardigheid wordt. 

(A.etA.) TECTORIUM. 
In De Opmerker van 19 Februari j.1., werd melding 

gemaakt van het nieuwe, licht doorlatende bedekkings
materiaal , dat onder bovenstaande benaming in den 
handel is gebracht. Tegenover de voordeelen van wa
terdichtheid , buigzaamheid, lichtheid en verspreiding 
van het licht bij tempering der direct invallende zonne
stralen , stond een bedenkelijk gebrek, n.1. groote brand
baarheid. 

Bij onderzoek van eenige uitgevoerde constructies 
met dit materiaal bleek ons overigens, dat genoemde 
goede eigenschappen niet overdreven waren voorgesteld; 
alleen moet eenige zorg aan de waterdichte afdekking 
worden besteed, zooals dit trouwens bij elke wijze 
van dakbedekking een vereischte is. 
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De voorloopige resultaten waren waren echter zeer 
bevredigend. In een groot lokaal, dat alleen door een 
met tectorium belegd bovenlicht verlicht werd, was ge
durende de laatste warme dagen niet alleen het felle 
licht aangenaam getemperd, doch ook van de ondraag
lijke warmte, welke anders dergelijke lokalen schier 
onbewoonbaar maakt, was weinig te bespeuren. Wat 
ons echter trof, was de kleverige oppervlakte van het 
materiaal, die o. i . , met het oog op de reinheid, een 
bezwaar moet opleveren. 

Zooals bekend is, staat in het Engelsche park der 
Voedingstentoonstelling eene kiosk, geheel met tecto
rium bekleed en gedekt. 

Dezer dagen gewerd ons een monster van een soort
gelijke stof, die, nevens de goede eigenschappen van 
het bovengenoemde materiaal, vrij zou zijn van de 
gebreken. Bij de vuurproef bleek ons, dat, hoewel 
niet tegen vuur bestand, het materiaal geen vlam vatte 
en dus in dit opzicht boven het oude de voorkeur 
verdient; ook was de oppervlakte harder en dus minder 
kleverig en waren de verschillende kleuren, welke ons 
vertoond werden, bijzonder fraai en helder. 

De prijs varieert tusschen ƒ3.75 en ƒ4.50 per M 2 . 
De heer J. Hamers alhier is met de agentuur belast. 
Mochten sommigen onzer lezers reeds ondervinding 
met dit materiaal hebben opgedaan, dan zal het ons 
aangenaam zijn de resultaten daarvan te vernemen. 

H E T PAX A M A - K A N A A L . 
Er komen weder ongunstige berichten aangaande 

den staat der werken van het Panama-kanaal. Hoewel 
men ze, daar zij van Amerikaansche en Engelsche zijde 
komen, niet zonder voorbehoud als waar mag aanne
men , hebben zij wellicht toch een kern van waarheid 
in zich. 

Engineering wijdt in zijn laatste nummer eene be
schouwing aan de werken van het Panama-kanaal, die 
zeker de aandacht verdient. 

De heer De Lesseps, zegt het blad, doet weder 
een beroep op de vaderlandsliefde zijner landgenooten, 
om hem in zijn grootsche onderneming te steunen. 
Zal dit beroep het gewenschte gevolg hebben? De 
jaarvergadering der Panama-Maatschappij, op 21 Juli 11. 
gehouden, heeft de aandeelhouders in staat gesteld over 
den toestand, waarin dat lichaam verkeert, een oordeel 
uit te spreken. De totale uitgave bedroeg, op het 
einde van Juni des vorigen jaars , bijna 290 millioen 
gulden, terwijl er nog een bedrag van ruim 60 millioen 
gulden in kas was. In 1886 werd er een leening van 
240 millioen nominaal gesloten, doch daar men haar 
slechts tegen 5 5 percent plaatsen kon, leverde zij maar 
122 millioen op. 

Op het einde van Juni 1887 was er nog slechts 
ruim 75 millioen in kas, zoodat men weder een leening 
van 240 millioen wil sluiten, om andermaal 122 mil
lioen machtig te worden. Men verkrijgt dus, als de 
tegenwoordige leening geplaatst is, een schuldenlast van 
meer dan 800 millioen gulden. Men kan begrijpen, 
dat de aandeelhouders tegenover zulke cijfers eenigszins 
huiverig worden, te meer, daar nog volstrekt niet te 
voorzien is, wanneer en met welk bedrag het kanaal 
voltooid zal zijn. 

Om hun een hart onder den riem te steken, heeft 
de heer De Lesseps in de vergadering eenige me
dedeelingen gedaan omtrent het te verwachten ver
keer. Dit was door het Internationaal Congres voor 
het Panama-kanaal, dat in 1879 plaatsvond, geschat 
op 7,000,000 ton, doch de heer De Lesseps verzekerde, 
dat dit cijfer 16,000,000 ton zou bedragen, hoewel er 
geen enkele reden is, die aanleiding geeft om derge
lijke vermeerdering te verwachten. 

De heer De Lesseps voegde echter bij deze mede
deeling: „II est certain qu'aucune puissance hwnaine 
ne saurait nous garantir contre l'imprêvu qui reside 
dans les mystcres geologiqucs du massif central," met 
andere woorden, dat het nog zeer onzeker is, of het 
kanaal wel ooit voltooid zal worden. Deze taal vormt 
een sterk contrast met de optimistische verzekering, 
dat het kanaal in 1889 voltooid zou zijn, een mede
deeling , door den heer De Lesseps nog in het vorige 
jaar herhaald. 

Welke zijn nu de geologische mysteriën, waarvan 
de heer De Lesseps spreekt ? Het is niet gemakkelijk, 
dit na te gaan, daar slechts weinig technici aan de 
streek met haar doodelijk klimaat een bezoek brengen, 
en de Maatschappij zelve erover zwijgt. Een van de 
weinige personen, die de streek in den laatsten tijd 
bezochten, is de heer Rogers , een luitenant der Noord-
Amerikaansche Marine. Hij wijst erop, dat de offi
ciëele opgaaf van den te verplaatsen grond 105 millioen 
kubieke meter bedraagt, doch dat er reden is om te 
gelooven, dat dit cijfer 120 a 150 millioen zal zijn. 
Van deze hoeveelheid zijn ruim 30 millioen M 3 verwerkt, 
waarvan bijna 12 millioen M ' in 1886. Deze cijfers 
zijn ontleend aan de rekeningen, door de aannemers 
ingediend, en niet verkregen door metingen in het 
werk zelf. Dat op deze wijze fictieve cijfers ontstaan, 
is duidelijk; immers al den grond, die van de boorden 
in het kanaal schuift en weder verwijderd wordt, 
rekent men nu mede. Het totaalcijfer wordt zoodoende 
wel hoog, doch men krijgt geen denkbeeld van de 
vordering van het werk. 

Ernstige moeilijkheden zijn bij de doorgraving van 
den Iandrug bij Culebra ondervonden. Deze doorgraving 
moet een diepte van 105 M . verkrijgen , met hellingen 
van 1 op 1. Hoewel nu de ingraving nog bij lange 
na niet voltooid is, beweegt zich de grond van een 
der oevers naar het kanaal toe. De verschuiving be
draagt reeds 0.30 M. per jaar. Hoe de toestand zal 
worden, als men dieper komt, is nog niet te voorzien; 
dit zal het geologisch mysterie zijn, waarvan de heer 
De Lesseps gewaagt. 

De heer Rogers is geen deskundige; het is dus van 
belang, ook de meening van den Amerikaanschen 
ingenieur Jameson te vernemen. Deze stelt het bedrag 
van den te verplaatsen grond vast op 122 millioen M 1 

en rekent, dat een bedrag van 675 millioen noodig 
zal zijn om het kanaal in acht jaar te voltooien. 

Ook een brochure van den heer Beyeler, een Zwit-
sersch ingenieur, die een tijdlang aan het kanaal werk
zaam was, verdient de aandacht. Deze becijfert de te 
verplaatsen grondmassa op 131 millioen M ' , waarvan 
16 millioen ontgraven zijn, die een bedrag van 252 
millioen gulden vereischt hebben, zoodat 1 M " grond
verplaatsing het enorm hooge cijfer van bijna / 16 
vereischt heeft. 

Even belangrijk zijn de mededeelingen van luite
nant Kimball, in 1885 afgevaardigd door de Regeering 
der Vercenigde-Staten, om de werken te inspecteeren. 
Als officieel persoon was hij beter dan anderen in de 
gelegenheid alles te zien en inlichtingen te verkrijgen. 
Jammer is het, dat zijn rapport pas onlangs openbaar 
gemaakt is, en dus een deel van zijn waarde verloren 
heeft, daar het niet meer actueel genoemd worden kan. 

Toen hij de werken bezocht, stond hij verbaasd over 
de primitieve wijze, waarop een groot deel van de ont
graving geschiedde. Pikhouweel, schop en kruiwagen 
waren de voornaamste werktuigen. Vele baggerwerk-
tuigen werkten niet en er was groot gebrek aan hulp-
spoor , om den uitgegraven grond te kunnen vervoeren. 
Hij wijst ook op de moeilijkheden, die de werkzaam
heden ondervinden door de Rio Grande, een rivier, die 
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aan de zijde van de Stille Zuidzee het kanaal eenige 
malen kruist. Deze rivier is, in een rechte lijn , aan 
de noordzijde van het kanaal afgeleid. Toen, in den 
herfst, dit werk voltooid was, begonnen de oevers door 
de hevige tropische regens af te schuiven , daar zij op 
een schuine laag van vette klei rusten. Wellicht zal 
deze afschuiving voortduren, en het daarstellen van 
een andere afleiding der Rio Grande noodzakelijk maken. 
Waarschijnlijk is dit een ander van de geologische 
mysteries. 

Een der moeilijkste werken van het kanaal is de 
groote dam te Gamboa, die dienen moet om de rivier 
Chagres tijdens het seizoen der tropische regens in 
bedwang te houden. Deze dam is 1000 M . lang en 
bijna 50 M. hoog. De rivier Chagres volgt het tracé 
van het kanaal en kruist dit niet minder dan 27 maal; 
zij heeft geheel het karakter van een bergstroom. Bij 
laagwater is zij 60 M. breed en 2 M. diep, doch in 
den regentijd krijgt zij soms een breedte van 450 M. 
en een diepte van 8 M . ; zij is dan twaalf maal zoo 
breed als het kanaal, en even diep. Er kan dus geen 
quaestie van wezen, haar in het kanaal te doen uit-
loozen. Zij moet aan de zuidzijde van het kanaal 
naar den Atlantischen Oceaan worden afgeleid, wil het 
kanaal niet geheel onbruikbaar worden. Alle ingenieurs , 
wier advies gevraagd is, hebben dan ook den dam te 
Gamboa als een conditio sine qua non voor het kanaal 
verklaard. Toch heeft de heer De Lesseps in de ver
gadering van 21 Juli medegedeeld, dat men zuinig
heidshalve den dam zal laten vervallen. 

Een andere bezuiniging, even onverklaarbaar als 
deze, is toen ook in overweging gegeven, namelijk 
het doen vervallen van de sluizen te Panama. Hier is 
een getijdeverschil van ruim twee meter; aan den Atlan
tischen Oceaan daarentegen bestaat zoo goed als geen 
verschil van getijden. De vloedgolf zou zich dus on
gehinderd door het kanaalprofiel kunnen bewegen, doch 
het kanaal zou tevens onbruikbaar worden als men de 
sluizen te Panama weglaat. Er kan dus geen sprake 
van zijn, dat de bewering van den heer De Lesseps 
ernstig gemeend is. 

Het is niet te ontkennen, dat de moeilijkheden voor 
de ingenieurs gaan beginnen, juist terzelfder tijd, dat 
het crediet der Maatschappij begint te verminderen. 
De intresten van het tegen 50% verkregen kapitaal 
moeten steeds ten volle betaald worden, en of het werk 
wordt voortgezet of niet, men moet steeds nieuwe 
leeningen sluiten, zal geen faillietverklaring voor de 
deur staan. 

Toch zal het kanaal wel voltooid worden; dit is 
eenvoudig een quaestie van geld. Zoodra de steun 
van het Fransche Gouvernement verkregen is, behoeft 
er aan de voltooiing niet meer getwijfeld te worden. 
Het streven van de Maatschappij is dan ook daarheen 
gericht om, het koste wat het wil, een smalle strook 
water tusschen beide Oceanen te verkrijgen, opdat de 
eer van Frankrijk opgehouden worde en het Gouver
nement zich genoopt voele, het aanvankelijk met 
succes (?) bekroonde werk te voltooien en in exploitatie 
te brengen. Welke waarde zullen dan echter de kanaal-
aandeelen hebben? 

A l moge het waar zijn, dat bovenstaande beschou
wingen wat pessimistisch zijn, zij verdienen toch de 
aandacht. Zij doen zien met welke moeilijkheden zelfs 
mannen als een De Lesseps bij het daarstellen van 
groote werken te kampen hebben. 

OVERPRODUCTIE. 
Vooral in Duitschland worden in de laatste jaren 

klachten aangeheven over het steeds toenemend getal 
geleerden en kunstenaars, die trots alle inspanning, 

zich geen plaats aan den maaltijd des levens kunnen 
verwerven, omdat men hunne diensten niet behoeft, 
en die dus moeten vervallen tot hetgeen onze oostelijke 
naburen met de veelzeggende benamingen van Kunst-
Ier- of Gele/iften-Proletariat bestempelen. De kunst
academiën gaan steeds voort schilders en beeldhouwers 
te leveren, de universiteiten reiken jaarlijks aan tal 
van doctoren in alle mogelijke faculteiten haar bul uit, 
de technische hoogcscholen zorgen telkens weer voor 
een nieuwen voorraad van ingenieurs en architecten, en 
die allen voeren een verwoeden kamp om een der wei
nige open plaatsen te bemachtigen. Slechts enkelen 
zijn zoo gelukkig; de overigen moeten, voorzooverre 
zij althans niet met „tijdelijke" middelen gezegend zijn, 
op een wijze aan den kost zien te komen, die al zeer 
weinig met den titel, waarop zij recht hebben, in over
eenstemming is. 

Ook ten onzent is de toestand weinig beter. Wel 
is er voor doctoren in de medicijnen nog plaats, doch 
slechts op betrekkelijk onaanzienlijke dorpen; in de 
steden van eenig belang neemt men reeds een bedenke-
lijken overvloed van medicijnmeesters waar. Met de 
jonge advocaten is het slechter gesteld; de balie is 
ruim voorzien, zoodat voor de meesten een baantje, 
en soms een vrij nederig baantje, de eenige uitkomst is. 

In de technische wereld is ten onzent de toestand 
wel het slechtst. Het aantal al of niet gediplomeerde 
technici in ons vaderland is, op dit oogenblik, buiten 
kijf te groot, en toch neemt het elk jaar nog toe. Men 
behoeft slechts het pas verschenen Amsterdamsch adres
boek op te slaan, om zich hiervan te overtuigen. Niet 
minder dan 65 ingenieurs en 133 architecten vindt men 
daar opgeteld. Onder dit aantal komen nog niet eens 
allen voor, daar wij verscheidene niet onbekende namen 
misten. Deze technici zijn te verdeelen in verschillende 
rubrieken. Allereerst heeft men dezulken, voor wien 
hun titel niet veel meer is dan een epitheton ornans. 
Dit zijn degenen, die niet van htm vak behoeven te 
leven en wien het vrijwel onverschillig kan zijn, of 
zij werk hebben of niet. Verder heeft men er, voor 
wien hun beroep het middel van bestaan is, en die, 
't zij in een ambtelijke betrekking, 't zij voor particu
lieren werkzaam, van de vruchten, die de arbeid hun 
opbrengt, leven moeten. Eindelijk vindt men nog 
een aantal, die, ofschoon als aannemer of opzichter 
gevestigd, zich onder den meer voornaam klinkenden 
titel van architect of ingenieur in de kolommen van het 
adresboek hebben doen opnemen. Wanneer men nu 
de namen van dit tweehonderdtal technici leest, zou 
men wanen, dat in een stad als Amsterdam tal van 
nieuwe stichtingen ontworpen en uitgevoerd worden, 
en toch is dit geenszins het geval. Het is dan ook 
te begrijpen, dat een goed deel van deze vakmannen 
de grootste moeite hebben om hun dagelijksch brood 
te verdienen. 

Zoo is de toestand te Amsterdam, en in de andere 
plaatsen van Nederland, die voor technici in aanmer
king komen, is het niet beter gesteld. Men denke 
slechts aan het ontzaglijk groot aantal sollicitanten, dat 
zich zelfs voor de minste betrekking aanmeldt, en waar
onder er zich bevinden, wien het aan de schoonste ge
tuigschriften, soms zelfs aan oude adelbrieven, niet 
ontbreekt. Men herinnere zich de onvermoeide schaar 
van deelnemers aan prijsvragen, die zich, door den nood 
gedrongen, op elke prijsuitschrijving, hoe slecht zij ook 
wezen moge en hoe sterk de vakbladen haar ook 
hebben afgekeurd, als op een welkome prooi werpt. 

De strijd des levens is dus voor vele beoefenaars 
der bouwkunst of der ingenieurs-wetenschappen zeer 
zwaar. Menigeen, die pas van de een of andere poly
technische school gekomen, met zijn diploma in den 
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zak, gemeend had wonderen te zullen doen, benijdt 
thans zijn vroegere studiegenooten, als het hun ge
lukt , een opzichters-betrekking bij den Provincialen Wa
terstaat , bij gemeentewerken of iets dergelijks machtig 
te worden. Anderen, wier talenten en kunde hun de 
bevoegdheid zouden geven, als uitvoerend bouwmeester 
op te treden, achten zich gelukkig als zij erin slagen, 
een plaatsje aan de teekentafel van een meer door de 
fortuin begunstigd vakgenoot te verwerven, al grieft 
het hen natuurlijk, dat zij een ander met hunne veeren 
moeten laten pronken. 

De lectuur van de advertentiekolommen onzer dag
en weekbladen is in menig opzicht leerrijk voor hen, 
die zich een juist denkbeeld willen maken van de 
vooruitzichten, die tegenwoordig in de technische vak
ken bestaan. Ingenieurs, architecten, opzichters enz. 
bieden zich genoeg aan, doch wanneer leest men een 
advertentie , waarbij een eenigszins winstgevende tech
nische betrekking aangeboden wordt ? Een dergelijke 
annonce kan, met het volste recht, een witte raaf ge
noemd worden. Slechts de oproepingen van provinciale 
of gemeentebesturen vormen oasen in de woestijn. 
Meestal zijn zij echter niet anders dan luchtspiegelingen, 
in de wildernis zulke gewone natuurverschijnselen, daar 
de oproepingen meestal slechts pro forma geschieden 
en de keus van den gewenschten persoon, vaak voor 
zij geplaatst werden, is geschied. 

Het pad van den jeugdigen technicus is dus wel 
met doornen bestrooid en de teleurstellingen, die hij 
ondervindt, zijn vele. Wanneer zij, die het voornemen 
hebben als architect of als ingenieur op te treden, dit 
in tijds bedachten, en liever een ander vak kozen, 
zou de toestand langzamerhand verbeteren, vooral wan
neer ook de malaise, die thans in alle vakken heerscht, 
eindelijk eens wat begint te verminderen. 

Ook in de technische vakken geldt de spreuk, dat 
velen geroepen, doch weinigen uitverkoren zijn. Wie 
behooren onder die uitverkorenen? Het zijn diegenen, 
die hun vak niet uit sleur beoefenen, maar in wien 
werkelijk het feu sacre' woont. Men zou nu wanen, 
dat het publiek zich in de eerste plaats tot deze uit
verkoren schaar wendt, doch dit is, helaas, niet het geval. 
Hoe kan een technicus, hoe bekwaam hij ook zij, 
toonen wat hij vermag, indien hij geen opdracht krijgt? 
Hij , die het meeste te doen heeft, is in de oogen van 
het publiek (dat, van de oudste tijden af, nu juist niet 
door bijzondere scherpzinnigheid heeft uitgemunt) ook 
tevens de bekwaamste, al dankt hij zijn werk meer 
aan zijn relaties dan aan talenten. Zoo komt het, dat 
vele zeer bekwame architecten onbekend blijven en 
gedwongen worden een kommervol bestaan te leiden. 

Er heerscht overproductie, ook in de technische 
vakken. Het aanbod overtreft de vraag verre en het 
verbroken evenwicht kan slechts dan hersteld worden, 
wanneer het aantal onzer architecten en ingenieurs 
meer in overeenstemming gebracht wordt met de be
hoefte. Zij, wier advies gevraagd wordt door jonge
lingen, die van plan zijn de een of andere technische 
loopbaan te kiezen , zullen weldoen , hen daarop te wij
zen. Het verloren evenwicht moet geleidelijk hersteld 
worden: geschiedt het plotseling, dan kan dit niet dan 
de noodlottigste gevolgen na zich slepen. 

X . 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 
Schetsen van dieren, door J. E. Helge, 

uitgegeven door het Nederlandsch On
derwijzers-genootschap. C. L . Brinkman 
te Amsterdam. 

De uitgever C. L . Brinkman te Amsterdam had de 

beleefdheid een exemplaar te zenden van het werk, 
dat onder bovenstaanden titel is uitgegeven en waarvan 
de zestiende druk het licht ziet. A l ligt het minder 
op onzen weg dit werk te bespreken, omreden de 
inhoud niet gerekend kan worden te behooren tot de 
onderwerpen, die in De Opmerker behandeld worden, 
vermeenen wij op het feit te mogen wijzen, dat er 
reeds 150,000 exemplaren gedrukt en verkocht zijn. 
Dit verraadt eene meer dan gewone belangstelling en 
deze is gewettigd als men zich de moeite geeft met 
het werkje nader kennis te maken ; het is zeer geschikt 
voor de jeugd, die daardoor kennis van de natuur 
verkrijgt en tot nadenken gedrongen wordt. 

Het boekje telt 154 bladzijden in 8", heeft tal van 
houtsneden en kost niet meer dan 25 cent. 

I N G E Z O N D E N . 
Naar aanleiding van het eerste artikel der nieuwe 

Redactie van Architectura et Amieitia verzoek ik u be
leefd eenige ruimte. 

Heeft Dl Opmerker onder de vorige Redactie, voor
zooverre het Genootschap voor dit blad aansprakelijk 
was, eene dubbelzinnige houding aangenomen ? De 
nieuwe Redactie verzekert dit. Waarop grondt zij echter 
haar bewering? 

Ik wil, om de quaestie te vereenvoudigen, voor een 
oogenblik, met haar, aannemen, dat het verdedigen 
van het plan, door de gemeente Amsterdam voor de 
nieuwe Beurs opgemaakt, strijdig is met de anteceden
ten van het orgaan. Nu is eene dergelijke verdediging, 
als het er eene is, alleen gevoerd in het artikel van 
7 Mei, dat echter, blijkens de mededeeling van 14 
Mei, bij vergissing onder de initialen A. et A. geplaatst 
werd en waarvoor de Redactie sich niet aansprakelijk 
stelde. 

Verder is het bedoelde ontwerp door haar nergens 
„aangeprezen", ja veeleer, en zelfs in tamelijk krasse 
bewoordingen , afgekeurd. Nadrukkelijk werd dus uit~ 
gesproken, dat de meerderheid der Redactie van A. et A. 
tegen het bedoelde ontwerp was. 

Voor artikelen, niet onder de initialen A . et A . 
opgenomen, droeg de vroegere Redactie evenmin de 
verantwoordelijkheid, als de tegenwoordige zulks doet. 

Amsterdam, 8 Aug. 1S87. A . W. WEISSMAN. 

(A. et A.) 
De meening, dat De Opmerker een dubbelzinnige 

houding heeft aangenomen in zake het Beursontwerp 
der gemeente Amsterdam , blijft geheel voor rekening 
der „nieuwe" Redactie (die nog voor het meerendeel 
bestaat uit de personen, welke het vorig jaar daarin 
zitting hadden). De groote meerderheid der leden van 
Architectura et Amieitia is het trouwens in dit opzicht 
met de Redactie eens. 

Een officieel orgaan van het Genootschap moet op 
ieder onbevooroordeeld lezer een ongunstigen indruk 
maken, als daarin denkbeelden worden ontwikkeld, 
die lijnrecht met elkaar in strijd zijn, wanneer althans 
de artikelen, waarin die verschillende meeningen wor
den geuit, ongeteekend zijn. 

Wij zouden den inzender op afdoende wijs kunnen 
antwoorden, indien wij een document wilden publi-
ceeren, dat een helder licht over deze zaak zou ver
spreiden. Wij achten dit echter vooralsnog niet nood
zakelijk , omdat wij daardoor wellicht meer zouden 
geven dan den schrijver van het ingezonden stuk aan
genaam was. 

De Redactie. 
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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 . Z. M . heeft benoemd 

tot landmeter ie klasse bij het kadaster 
Lindeman, te Zutfen, thans2eklasse; tot 
landmeter 2e klasse Upmeijer, te Assen, 
thans 3e klasse; tot landmeter 3e klasse 
Van Gelder, te Leeuwarden, thans 4e 
klasse; tot landmeter 4e klasse Schooncn-
berg te Amsterdam, thans adspirant. 

— Bij het laatstgehouden examen voor 
opzichter van 's Rijks Waterstaat hadden 
zich 69 candidaten aangemeld, waarvan 8 
werden vrijgesteld van het voorloopig exa
men, omreden zij in het bezit waren van 
het diploma van voldoend afgelegd eind
examen aan eene hoogere burgerschool met 
driejarigen cursus. Van de 61 overblijven-
den werden 26 candidaten afgewezen. 

Aan het eindexamen namen 43 candi
daten deel, waarvan 24 slaagden, aan wie 
liet getuigschrift van voldoend afgelegd 
examen voor opzichter van 's Rijks Water
staat kon worden uitgereikt (en wel naar 
alphabetische volgorde) aan: F. E. Artes 
te Dordrecht, A . H van ISebber te Does
burg, W . C. van derBeeke te Amsterdam, 
J. Benkelman te Zwartewaal. H. Bokma 
te Helder. T. C. Bölger te Utrecht, C. E. 
van der Bult te Pannerden, I I Coeterier 
te Amsterdam, H . Dijkstra te Nieuwolda, 
C. E . Enthoven teRokanje, M . in 't Hont 
te Vlaardingen; D. J. de Jongh te Geer-
truidenberg, W. M . Jordaan te Utrecht, 
F . W. K . de Klerk te Nieuweramstcl, F. 
A . Kloppert te Dordrecht, L . Kniphorst 
te Maassluis, O. Lofvers te Bedum, P. 
Muller te Haarlem, J. H. Rouwenhorst Jr. 
te Harderwijk, H . Scholtens te Utrecht, 
P. Schotel te Dordrecht, J. Vreedenburgh 
te Rotterdam, J. C. Wintcrwerp Czn. te 
Groningen, W. Wolters te Adorp 

H A A R L E M . De »Vereeniging van locaal-
spoorwegen en tramwegen in Nederland" 
houdt a. s. Zaterdag te 11 uren een alge-
meene vergadering in het Hotel Funckler 
alhier. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag 24 Augustus 1887, des namid

dags ten S ure, zal ten Koffiehuize van de 
Wed. MAR1NUS KUIJTE te Osch, voor de 
WelEd. Hoeren SIMON V A N DEN BERGH 
aldaar worden 

A A N B E S T E E D : 
Het bouwen van een Dubbel 

Woonhuis op een terrein, gele
gen in de Molenstraat te Osch, 
mot bijlevering van alle Arbeids-
loonen, Materialen, Transpor
ten enz. 

Het Bestek en de Teekeningen liggen ter 
inzage in bovengenoemd Koffiehuis vanaf 
Donderdag 18 Augustus e. k. on zijn te be
komen — Bestek met twee Teekeningen — 
ad / 2.50 per stel ter Boek- en Courantdruk
kerij van .1. A. ACKET te Osch. 

Aanwyzing zal gedaan worden op den dag 
dien der Besteding voorafgaande des namid
dags ten 3 ure, door H . R. HENDRIKS 
Bouwkundige te Osch, bjj wien ook de noo-
dige inlichtingen te bekomen zijn. 

TER OVERNAME aangeboden eene 
in volle werking zijnde 

te AMSTERDAM. Benoodigd kapi
taal ± / 30.000. 

Reflecteerenden adresseeren zich 
onder motto „FABRIEK" aan het 
Ned. Advertentiebureau Rokin 2 Am
sterdam. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM, zullen op Maandag 22 Au
gustus 1887, dos middags te 19 uren, op het 
taadbnis, in het openbaar aanbesteden: 

Het verlengen van de waterloopen 
onder het Leidscheplein, met 
het verbroeden van dit plein 
naar de zijde van de Lijnbaans
gracht en het bouwen van een 
Kademuur met walverbreeding 
langs een deel van de Zuidwest
zijde van de gezegde gracht. 

Do Voorwaarden dozer Aanbesteding zya 
uitsluitend te verkrjjgon ter Stads-drukkerrj, 
tegen betaling van fQ.75 (met eene teekening). 

Inlichtingen worden gegeven, ton kantoro 
van den Stads-Ingenieur, Raadhuis kamer 
N°. 1O0, des ochtends van 10—12 uur, ge
durende de week welke der besteding voor
afgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
DRIESSEN, 

Welh. 
De Secretarie, 

EE . I0LLE. 
Amsterdam, 11 Augustus 1!>S7. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

AANBESTEDING. 
De firma JOHANNES V E R M E U L E N EN 

ZOON te Waspik, is voornemens aantebesteden: 
Het belangrijk vergrooten harer 

HOOIPERS, op Maandag den 
22 Augustus e. k., des voormid
dags ten elf ure, ten Herberge 
van A. Boeser, te Waspik. 

Bestek en teekening liggen van af Zondag, 
den 14*™ Augustus, in voornoemde Herberg 
ter inzage. 

Inlichtingen geeft de Heer C. V A N SE-
TERS, bouwkundige te Geertruidenberg; aan-
wjjzing in loco Zaterdag den 20 Augustus, 
des voormiddags ten tien ure. 

" A. J . BACON & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m IN". 0 3 © , 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge 
stichten, woonhuizen, villa's, Kantoren, euz. 

Projecten en begrootingen wonlMl kosteloos 
geleverd. 

VEBZAMELING 
VAN 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

„Architectura et Amieitia", 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Hot groote debiet, aan „DE BOUW
MEESTER" ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
KROONDE ONTWERPEN" aan te 
schatten, ton einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten , daar de bovengenoemde „VERZA
MELING" door »DK BOUWMEESTER 
vervangen is en hiermede als het ware één 
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 „ „ .. .. 12 — „ „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit 36 
Platen in Photo .lithographic, die een aantal 
verschillende belangrijke ontworpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten on is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „de 
Bouwmeester". 

Arnhem. l)e Uitgever P. GOUDA QUINT. 

"BE LIKT & C°r 
Ooslzietlijl, 2 1 * . Botterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMENT- E \ IJZERSTEEXTEGELS. 

Groote voorraden. 

DIJKERMAN & BUYZERD 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
lilt EDA. 

Bruine en witte Steen voor Rotswerken, Andernasche Lava- en Greussener Tufsteen 
L E V E R T 

THEOD. FERD. BIERHORST, Haarlem. 
Fabrikant van ITALIAANSCHE MOZAIK-, HOUTEN-, PARKET- en ASPHALTVLOEREN 

A.ÏÏ. Y A ¥ BERGEN, 
F A B R I K A N T T E 

Heil igcr lee, 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 

LUI D K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren Medailles. 

~H.& J. SU Y VER, 
FABRIKANTEN VAN 

n WEIIkMIJEl 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

18S3 bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hotlandsche Tuin en Zeepaard, 
Btekerstraat 

A M S T E R D A M . 

HOOS & IU UIlHIKtill 
R O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RI.INPRUISSKN 

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, 
Kaïiroiival-, porphier- en basaltkeien. 

Bjj D. M U S te Tiet is verschenen: 

PERSPECTIEF. 
LEERBOEK voor hen, diestodeeren 

voor de akte hnndteekeneii laser 
onderwijs of voor de hoofdakte, 
ten dienste van bouwkundigen en 
ten gebruike op teekenseholen, 

door F. Lz. BERGHUIS. 
Met 57 tusschen don tekst gedrukte Figuren. 

Prjjs ƒ1,60. 
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NEUCHATEL ASPHALTE 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 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. m m TRAVERS 

ZWITSERLAND. 
G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - K i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z j j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
" h e t leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zich 
joor der f p J w i a k ' - Tfolfwam 'i 

H ' 6. K N O O P S C.OZN . , Beekstraat F . 

Voor inlichtingen omtrent 
te adresseeren aan het Kantoor def"fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 

te Arnhem. 
De Directeur, W. PATON WALSH 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven k l 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlcvering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Belsischc kluit- en hydraulische kalk. 

Billjjke prjjzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petirjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

BECKER & -
KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S-
HOEKMEET-

ARIMHEIH. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K L U I T , T I S S O T & C°. 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het ga l -
vaniseeren van ijzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van ile Maatschappij tot Bevordering 
der Houwkunst Amsterdam. 

W T W E I M E R , 
5 6 W a r m o e s s t r a a t , A m s t e r d a m . 
ATELIER tot lut vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en aparte-
mentwerk. 

Eenig etablissement in Amsterdam. Con
curreerende prjjzen met het Buitenland. Eene 
nieuwe sorteering monsters en teekeningen 
steeds voorhanden. 

Magazijn van Spiegel- en Vensterglas. 
en daarmede in verband staande artikelen. 

PBOTOLITROfiRAPEIE, P I IOTOMCOGRAPHIB 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

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

op zjjne inrichting voor Ph. l . l i ihagraphie . 
bjjzonder geschikt voor de reproductie v a n 
P l a n s , T e e k e n i n g e n enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phoi.zinra-
graphic voor de reproductie van P l a t e n e n 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne M r r é . t r p e - l n r l r l i l l n g voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op ƒ<•«;, co aanvragegratis toegezonden. 

O . J . T H I K M E 

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. 

G e e m a i l l e e r d - i j z e r e n PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

B . H O L S B O E H . - 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 . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor 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 1879. 

EQÜERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS, ROTATIE-, en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

J. H. DE VBIES. 
Decoratieschilder 

VAN 

M . d e n K o n i n g -
SPECIALITEIT 

r i E M E - O R N É E . 
Nieuw versieringsmateriaal voor 

bouwwerken, bekroond met het Eore-
diploma (hoogste onderscheiding) op de 
Internationale Tentoonstelling van 
Bouwmaterialen en aanverwante artike
len te Grollingen, in 18S6. 

Onovertrefbare vervanging van 
Sgraffito, biedt volkomen weerstand aan den 
invloed van ons klimaat, kan met het groot
ste succes worden gebezigd voor het ver
sieren van Pilasters, Friezen, Schil
den, Borstweringen, Wandbekleedin-
gen enz., wordt geleverd in alle gewenschte 
afmetingen, voor verzending geschikt, en 
des gewenscht overeenkomstig de tee
kening van den Architect. 

Monsterstukken worden op franco aanvrage 
gaarne ter bezichtiging toegezonden door den 
vervaardiger J . H . D E V R I E S , te Groningen 
A-Kerkstraat, en door de Agenten: 

F i r m a B r i n c k e n V a n V e e n , Damrak 'JO te 
Amsterdam. 

J . v a n E e k e n Z o o n , Gierstraat te Haarlem. 
A . E . B r a a t , Goudsche singel ÜS, te Rotterdam. 
A . S i n g e l s A z n . , Op de Vest, te Dordrecht. 
H . C . L a t h o u w e r s , te Vtighl en 's Rosch. 
A . d e M o r l e , Achter-Twjjnstraat, Utrecht. 
C . T e u n i s s e n , Smitstraat, Nijmegen. 
A . J . A . A n d n e s s e n . II interswijk. 
S . J . H . T r o o s t e r . Terborgstraat, Zwolle. 
S . A . C o l t o f , Tuinen, Leeuwarden. 

Verklaringen van H H . Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheid reeds 

I gedurende 2 jaren blijkt. 

Gedrukt bjj 8. W. van der Wiel & (X, te Arnhem. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 34. Z A T E R D A G 20 AUGUSTUS 1SS7. 

Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENDT TG». 
Adres voor Redactie cn Administratie van het Weekblad en advertentlen: 

Bureau van De Of merker, I Iriekoningenstraat 2S. Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amieitia JAN K I ' R I M I E R , 

H . <;. JANSEN en A. REIJD1XG. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den Heer 

A. RKIJIUNC, Stadhouderskade 4 te Amsterdam, 

A.W.W., 
1 ABONNEMENT /"2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, hij 

v 'uitbetaling en franc" toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
l/7.5o en Nciïerlandsch-Indic' ƒ 9.— , beiden bij vooruitbetaling, 
i A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
j cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 
I AFZONDERLIJKE NOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Aan de leden wordt in herinnering gebracht, dat dc 
inlevering van de antwoorden op de tweede algemeene 
prijsvraag: „Een R a a d h u i s " moet geschieden vóór 
of op den isten September a. s., ten huize van den 
iste-Secretaris, Prinsengracht 680. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

( A . et A . ) K. G. PFANNSCHMIDT. 

y ic sxiiititi ittir/i , , «-•> ~j • |' — j _> , 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den Heer ] Arnhem en bij den Hoofd-cortespoadent J O H . (» . STKMI.KR L Z N . , lioeK-

F. J . I'.KKMMKK HZN., Prinsengracht 6S0, te Amsterdam. handelaar te Amsterdam. 

Van beiden legde hij nog krachtiger getuigenis af, 
toen hij de schilderijen voor de gerestaureerde „Lieb-
frauenkirche" tc Halberstadt te ontwerpen en uit te 
voeren kreeg. Voor kleur bezat hij niet dezelfde gave 
en zijn coloriet heeft nooit veel bijval gevonden. Zes 
jaren bleef hij bij Dacgc; daarna zocht hij zijn heil in 
München, bij Cornelius. Toen Friedrich-Wilhelm IV 
Peter Cornelius naar Berlijn riep, om aan de kunst 
nieuwe wegen te wijzen, volgde Pfannschmidt den 
genialen meester. Later werd hem het onderwijs in 
de compositie aan de Academie der Beeldende Kun
sten te Berlijn toevertrouwd en twintig jaren was hij 
een sieraad van deze instelling. Toen , met Anton von 
Werner, de decoratieve en paradekunst in de hoofdstad 
haar intocht hield, meende men Pfannschmidt te kun
nen ontberen , maar voor de compositie en de teekening 
was er geen talent te vinden , dat instaat was hem te 
vervangen. Beschuldigd van eenzijdigheid in de beoor
deeling van aankomende realistische en impressionistische 
talenten, bewees hij, dat geen der door hem beoor
deelden voor den prijs naar Rome en voor onder
steuning van Staatswege in aanmerking kon komen, 
omdat zij niet in de verste verte aan matige eischen 
der kunst voldeden- Niet d e richting, maar het kun
nen had hij aan zijn oordeel ten grondslag gelegd en 
dit was te gering, te weinig belovend. Als leeraar 
verantwoordelijk voor zijn handelwijze en als kunste
naar verplicht beheersching der stofte verlangen, moest 
hij grondige en ernstige studie eischen. Pfannschmidt 
kreeg gelijk. 

Pfannschmidt's godsdienstige richting heette in de 
laatste jaren verouderd; zijn cartons werden als anti
quiteiten behandeld. De Jury der Berlijnsche tentoon
stelling was desniettemin verplicht hem in 1885 voor 
zijn cyclus: „Het Onze Vader" de groote gouden 
medaille toe te kennen. 

Hij kon niet voorbij gezien worden en hij liet zich 
niet op zij zetten. Pfannschmidt hielp Kaulbach bij de 
uitvoering van diens „Thurmbau zu Babel" in het 
Museum te Herlijn. In 1851 schilderde hij het „H. 
Avondmaal" in de kapel van het Berlijnsche residen
tieslot. Tafereelen uit de kerkgeschiedenis ontwierp 
hij voor de „Paulskirche" tc Schwerin, cn de „Mariën-

De particuliere correspondent van Het Vaderland iet 
Berlijn schrijft het volgende: Karei Gottfried Pfann
schmidt , dc laatste talentvolle vertegenwoordiger der 
klassieke of liever Corneliaansche richting op het gebied 
der kunst, is op 68-jarigen leeftijd te Berlijn gestorven. 
Geboren den 15 September 1819 te Mühlhausen in 
Thuringen, ontving hij het eerste teekenonderwijs van 
den goed geschoolden Dettman. Er werd in Duitsch-
land jaren lang niets gedaan ter ontwikkeling der genia
liteit ; des te meer geschiedde voor de grondige studie 
en de harmonische opleiding. Vandaar, dat zoovele 
kleine plaatsen uitstekende teekenonderwijzers bezaten, 
die intellectueel hoog genoeg stonden om hun onder
wijs in verband te kunnen brengen met de overige 
vakken. Vandaar, dat zoovele leeraren der wetenschap 
er prijs op stelden met de kunst bekend te worden, 
die stoffen behandelde, waarmede zich ook de geest 
kon bezighouden. De opvoeding genoot van dit elkan
der de hand reiken de beste vruchten; kunst cn weten
schap bloeiden; beiden vermeden het buitensporige, 
bleven binnen de haar aangewezen grenzen en kweek
ten den klassieken geest aan. Pfannschmidt vatte spoe
dig neiging op voor de religieuse kunst. Op 16-jarigen 
leeftijd ging hij naar Berlijn om in het atelier van 
Eduard Daege, den bekwamen leerling van Wach, 
met dc eigenlijke studie der kunst te beginnen. Zijn 
eerste zelfstandige arbeid behandelde den „Intocht in 
Jeruzalem" en Schadow roemde naar aanleiding van 
dit stuk Pfannschmidt's phantasie en talent voor com
positie en teekening. 

D c R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i e i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v u u r tien i n h o u d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e t d e i n i t i a l e n A . e U ^ i s 



266 D E O P M E R K E R . 20 Augustus 1887, 

kirche" te Barth, in Pommeren. Altaarschilderijen ont
wierp hij voor de Kathedralen te Koningsbergen en 
te Brandenburg, voor de „Matthai"- en „Zwölf-Apostel-
kirche" te Berlijn Met de uitvoering van al deze 
ontwerpen werd hij belast. De Keizer droeg hem op: 
„De aanbidding der wijzen uit het Oosten" voor de 
Domcandidatens te Berlijn. Naar zijn cartons wer
den de geschilderde glazen in de Nicolaï-kerk te Ber
lijn vervaardigd. Dc Berlijnsche „National-gallerie" be
stelde bij hem „Mozes gevonden". Uit den laatsten tijd 
dagteckenen een „Grablegung Christi" en „die Frauen 
am Grabe"; onvoltooid zijn gebleven: „David met de 
harp" en een „H. Cecile", voor de kerk te Dcmmin. 
In 1883 benoemde hem de theologische faculteit der 
Berlijnsche universiteit tot doctor honoris causa in de 
theologie. Uit dankbaarheid voor deze onderscheiding 
bood hij haar een compositie aan: „Das Wehen des 
Gerichtes, Weckstimmen aus der H . Schrift". Pfann-
schmidt was een zeer vruchtbaar kunstenaar; hij bleef 
trouw aan de historische traditie en verachtte al het
geen naar effect of reclame uitzag. Voor een edele 
opvatting zocht hij den schoonen vorm, en die vorm 
werd door onvermoeiden arbeid steeds nader gebracht 
aan hetgeen hem als ideaal voor den geest zweefde. 
De critiek van den dag waagde zich zelden aan zijne 
werken, want een talent van den eersten rang, dat 
zijn kunst beheerscht en daarbij bescheiden blijft, zoo
dat het noch ophoudt te leeren, noch ernaar streeft 
anderen den voet te lichten, boezemt onwillekeu
rig te veel eerbied in, om door het slijk gesleurd te 
worden. Pfannschmidt was door en door protestant 
en zocht zijn geloof in zijn compositie te belijden. Dit 
verleent aan zijne werken zekere nuchterheid, die in 
het Noorden niet onaangenaam aandoet. 

Een hartkwaal maakte een einde aan zijn nuttig leven. 
Pfannschmidt, de ideale en vrome vertegenwoordiger 
der religieuse kunst, die kennis van den godsdienst met 
geloof verbond, werd naar zijn laatste rustplaats geleid; 
Uhden, de realistische en moderne vertegenwoordiger 
der religieuse kunst, een gewezen officier, houdt zijn 
intocht in de residentie. De eerstgenoemde richtte 
het oog naar omhoog en zocht den mensch op te heffen; 
de laatstgenoemde spant den boog naar beneden en 
verplaatst den beschouwer in de omgeving van den 
hedendaagschen loon-arbeider in eenige fabriekstad, 
om in zijn materieel lijden de oplossing te zoeken van 
hetgeen ons gemoed bezighoudt. De eerstgenoemde 
vertegenwoordigde het harmonisch kunnen en geloo-
ven van een op behoud en veredeling bedacht ge
slacht; de laatstgenoemde vertegenwoordigt het zoeken 
en vragen van onzen tijd 

(A.etA.) D E OPLOSSING DER CRISIS T E 
SÈVRES. 

De crisis in de porseleinfabriek te Sèvres heeft een 
eind genomen door dc benoeming van den heer Th. 
Deck tot directeur en van den heer Husson-FIeury, 
bekend onder den iiom dc plume van Champfleury, tot 
adjunct-directeur. De vroegere directeur Lauth ver
kreeg , als erkenning zijner verdiensten, den titel van 
eerebestuurder. 

Theodor Deck, een geboren Elzasser, was allereerst 
leerling bij den kachelfabrikant Hügelin, te Straats
burg, reisde als „gezel" geheel Duitschland door, ver
toefde langen tijd te Weenen en vestigde zich sedert 
1851 te Parijs. Een zijner lievelingsdroomen was het 
weervinden van de kleuren der Perzische faiences, wat 
hem na jarenlange onderzoekingen gelukte. 

Het door hem gevonden turkooisblauw is als Deck's 
blauw bekend. De namen van de eerste Fransche 
kunstenaars vinden wij van dien tijd onder de mede

werkers van Deck. Nadat hij in 1874 zijne cloisonne's 
op aardewerk had vervaardigd, in 1878 zijn prachtige 
voorwerpen met figuren op goudgrond had tentoon
gesteld , gold hij voor den eersten ceramicus zijns tijds. 
Sints 1880 gaf hij van hetzelfde meesterschap blijk, 
met betrekking tot het porselein en maakte hij werk
stukken , die veel overeenkomst hadden met het Oud-
Chincesch, o. a. een celadon, in den geest van het 
Chineesche pi-ti. 

Deck is officier van het Legioen van Eer; hij was 
vroeger reeds lid van den Raad voor veredeling in Sèvres. 
Thans deelt ieder den verblijdenden wensch, dien de 
minister Spuller uitsprak, toen hij den directeur in zijn 
nieuw tehuis binnenleidde, n. 1., dat hij de beroemde 
nationale fabriek weder tot haar oude hoogte zou 
weten te verheffen. 

(A. et A.) C A R M O N A . 
Op een kilometer afstand van de Arabische poort 

te Sevilla (Spanje) heeft men den nekropolis der oude 
stad Carmona ontdekt. Vele eeuwen vóór Christus 
waren de bewoners dezer stad de beschaafdste van 
geheel Iberië; men beweert zelfs dat hunne wetten in 
verzen geschreven waren. Bij de jongste opgravingen 
heeft men daarterplaatse een groote hoeveelheid 
munten gevonden. Tusschen de velden der Steengroeven 
en Olijf boomen heeft men een groot aantal grafkamers 
gevonden, uitgehouwen in de rotsen. Nissen, die in 
de zijwanden zijn aangebracht, bevatten de asch-urnen. 

De zolderingen dezer kamers zijn afwisselend plat 
of gewelfd. Een of meer ovens zijn binnen of buiten 
de vertrekken geplaatst: daar had de lijkverbranding 
plaats. De asch werd opgeborgen in urnen van don
kere klei. 

Men heeft in deze graven eindelijk nog gevonden: 
een spiegel met handvat, een lamp met hengsel, een 
traankruik, een bronzen beeld, stukken ijzer, waarvan 
de bestemming onbekend is gebleven, vazen voor 
drankoffers, vaten, overblijfselen van een maaltijd en 
eindelijk offerkanalen, die het buitenste deel in verband 
brachten met het binnenste. 

(A. et A.) DE VERBOUWING V A N 
H E T PALEIS VOOR VOLKSVLIJT . 

Bij de beweging, sedert eenigen tijd ontstaan om het 
Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam meer winstge
vend te maken, was het duidelijk, dat binnenkort zij, 
die in dezen het initiatief hadden genomen, plannen 
zouden overleggen om tot dat doel te geraken. 

Dezer dagen was de gelegenheid opengesteld die ont
werpen te bezichtigen. 

Zooals men weet, bestaat het Paleis voor Volksvlijt 
uit twee zalen, rechts en links van den ingang, twee 
achterzalen met twee nevenzalen, op dezelfde wijze ge
legen, en de groote, tochtige, ongezellige middenzaal. 

Deze laatste zal bij den koepel in twee deelen ge
putst worden, waarvan het eene deel, zooals ook nu 
reeds het geval is, met 1100 zitplaatsen voor tooneel- en 
operavoorstellingen, het andere deel, verrijkt met eene 
vestiaire, een bar enz., voor concerten bestemd is en 
ruimte aanbiedt voor 3000 hoorders. De bestaande 
foyer blijft zijne bestemming behouden en verbonden 
aan deze zaal, terwijl de schouwburgzaal tegen den 
oostelijkcn eindgevel een koffiekamer ontvangt. 

De toegang voor het publiek blijft voor beide lokalen 
door den bestaandeh hoofdingang, die geen wijzigingen 
schijnt te ondergaan , hoewel toch reeds meermalen bij 
drukke gelegenheden de groote ongeschiktheid daar
van gebleken is. 

Van de voorzalen wordt die aan de linkerzijde ver
anderd en ingericht tot een café-concert met 470 
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zitplaatsen, niet overgroot tooneel, kleedkamers in het 
sousterrain, koffiekamer, ingangen voor de artisten en 
het publiek, welke laatste ingang echter niet in het 
midden van den gevel is gelegen. 

De rechterzaal heeft een ingang in het midden, 
toegang gevende tot een vestibule met grootsche trap 
naar een entresol. Aan de eene zijde vindt men een 
biljartzaal, aan de andere zijde een café-restaurant, 
vanwaar, door de vestibule, de biljartzaal bediend 
moet worden. 

Boven deze beide lokalen zijn zes ateliers aangebracht, 
welke hun licht ontvangen door de bestaande glazen 
bovenkap. Ten slotte is de zaal, gelegen achter het 
voor tooneelvoorstellingen bestemde gedeelte, met de 
nevenzaal aangewezen voor permanente tentoonstellingen 
van kunst en kunstindustrie. Kr blijft nog één zaal 
disponibel voor feesten, enz. en van den tuin zal, met 
behoud van het bestaande, een Kurgartcn gemaakt 
worden met kiosken, tot verkoop van mineraalwater 
ingericht. 

De doorsneden over het café-concert en café-restau
rant geven een goeden indruk van die zalen. De 
architectuur is evenwel geïnspireerd door de moderne 
Duitsche Renaissance en dus weinig in overeenstemming 
met het geheele gebouw. Het profiel van het gewelfde 
plafond in het café-conceit is voor een betrekkelijk 
smalle zaal misschien minder gelukkig. 

Aan het uitwendige van het Paleis wordt niets ver
anderd , wat zeer gelukkig is. Of de zijverlichting van 
de beide voorzalen, wanneer zij tot hare verschillende 
doeleinden zijn ingericht, voldoende zal zijn, is twij
felachtig. 

Van een versiering der groote zaal is niets aangegeven; 
toch heeft deze er misschien wel de grootste behoefte 
aan. Wanneer men daar passend decoraticf-schilder-
vverk aanbracht, zoodat het oog niet steeds moest rus
ten op de kale wanden, zou reeds in enkele opzichten 
voldaan zijn aan hedendaagsche eischen. 

Als, wat met 'toog op grooter rentabiliteit zeker wel 
geschieden zal, meerdere lokalen tegelijkertijd in ge
bruik genomen moeten worden , zal het waarschijnlijk 
noodig blijken, grooter voorzorgen te nemen tegen het 
doordringen van het geluid. Vooral de afscheiding tus
schen tooneel- en concertzaal schijnt onvoldoende; de 
andere scheidingen bestaan uit twee halfsteensmuren, 
met geluidwerende stof opgevuld. 

De zeer artistiek bewerkte plannen zijn onderteekend 
door de heeren E. Breman en J. J. L . ten Kate Jr. 
en op 't oogenblik om rapport verzonden aan den ad
viseur van het Bestuur van het Paleis voor Volksvlijt, 
den ingenieur-architect A . L . van Gendt. 

De kosten van de geheele nieuwe inrichting volgens 
dit project zijn , met inbegrip van het meubilair, ge
raamd op f 95,000. 

IETS OVER D E N GOTHISCHEN K E R K B O U W 
IN N E D E R L A N D . 

Terwijl de monumenten der Nederlandsche Renais
sance in de laatste jaren meer en meer de aandacht 
trekken, en het niet aan afbeeldingen en beschrijvingen 
daarvan ontbreekt, is de belangstelling in de kerkge
bouwen, die ten tijde der middeleeuwen hiertelande 
in zoo grooten getale ontstaan zijn, bij de vakmannen 
niet groot. 

Slechts onze verdienstelijke referendaris voor schoone 
kunsten en zijn medestanders wijden aan deze over
blijfselen van het verledene hun aandacht. Niet tevreden 
met het doen opmeten, beschrijven en instandhouden 
daarvan, blijkt hun belangstelling ook uit de talrijke 
welgemeende, zij het dan ook niet algemeen toege

juichte restauratieprocessen, waaraan zij velen onzer 
oude kerkgebouwen onderwierpen. 

Dat onze vakmannen voor den Gothischen kerkbouw 
onverschillig zijn, moet zeker voor een goed deel wor
den toegeschreven aan het gemis van litteratuur over 
dit onderwerp. De boeken, die de Fransche en Duit
sche Gothiek behandelen, vindt men in iedere vak
bibliotheek, doch geschriften over Nederlandsche Go
thiek zal men er tevergeefs zoeken. Toch ontbreekt 
het niet geheel aan litteratuur over dit onderwerp. 
Zeer verdienstelijk zijn vooral de studiën over den 
Nederlandschen kerkbouw door Mr. F. N . Eyck tot 
Zuylichem, die , ofschoon de bouwkunst niet beoefe
nende, toch van een, bij een niet-deskundigc zeldza
me, opmerkingsgave blijkgeeft, en wiens mededeelin
gen , hoewel in een niet altijd even verstaanbaren vorm 
gegoten, voorzooverre wij in dc gelegenheid waren ze 
te controleeren, ons meestal juist gebleken zijn. 

De opstellen, door Rudolf Redtenbachcr een jaar of 
tien geleden in Rombergs Z.eitschrift geplaatst, leveren 
ook zeer veel belangrijk materiaal, daar de schrijver, 
in zijn hoedanigheid van teekenaar bij dc Rijks-adviseurs, 
in de gelegenheid was met menig kerkgebouw nauw
keurig kennis te maken, waarbij de grondige studie, 
die hij van den middelecuwschen kerkbouw gemaakt 
had, hem uitnemend te pas kwam. Jammer is het 
echter, dat door het onverwacht vertrek van Redten-
bacher zijn mededeelingen zeer onvolledig moesten 
blijven. Zij hebben toch reeds goede gevolgen gehad; 
in de laatste uitgave van Lübkes Geschiclite der Arclii-
tectur is, naar aanleiding van dc opstellen in Rombergs 
Zeitsclirift, aan dc middelccuwsche bouwkunst in Neder
land een vrij uitvoerige beschouwing gewijd, die gun
stig afsteekt bij de weinige zeer oppervlakkige mede
deelingen der vroegere uitgaven. 

Toen de eerste afleveringen van de „Mededeelingen 
der Rijks-adviseurs" verschenen, koesterden wij de hoop, 
dat dit werk een welkome studiebron voor de middel-
eeuwsche bouwkunst-geschiedenis zou worden. Deze 
uitgave werd echter te spoedig gestaakt, dan dat onze 
hoop verwezenlijkt mocht worden. 

De middeleeuwsche kerken van Nederland kunnen, 
wat architectonisch schoon aangaat, wel-is-waar niet 
wedijveren met de trotsche bedehuizen van Frankrijk, 
Duitschland of Engeland, doch zij hebben, hoe ver
minkt en gehavend zij soms zijn mogen, toch zooveel 
eigenaardigs, dat zij eene nadere bestudeering wel ver
dienen. 

Wij wenschen het een en ander omtrent den bouw
trant der middeleeuwsche kerken hiertelande op te 
merken, in de hoop dat velen zich geroepen zullen 
voelen, om onze, uit den aard der zaak onvolledige, 
mededeelingen aan te vullen of te verbeteren. 

Beschouwen wij, in de eerste plaats , den plattegrond-
vorm , dien de Nederlandsche kerken uit de periode der 
Gothiek vertoonen. 

Men kan, in het algemeen, deze gebouwen verdee-
len in twee hoofdsoorten, nl. kerken met een hoog 
middenschip en lage zijschepen , en kerken met even
hooge schepen. Voorbeelden van de eerste soort zijn 
de St.-Maartens- of Domkerk te Utrecht, de St.-
Janskerk te 's-Hertogenbosch, de St.-Catharinakerk 
te Amsterdam, de St.-Bavokerk te Haarlem, enz.; 
evenhooge schepen vindt men in de St.-Michielskerk 
te Zwolle, de St.-Stevenskerk te Nijmegen, de St.-
Gommaruskerk te Enkhuizen, de St.-Nicolaaskerk te 
Monnikendam, de N.Z.-Kapel te Amsterdam, de St.-
Jacobskerk te Utrecht, de Lieve-Vrouwekerk te Viancn, 
de St.-Cunerakerk te Reenen, enz. 

Heeft een kerk een hoog middenschip en lage zij
schepen , dan is dit reeds in de plattegrondteekening 
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te zien, daar in den regel althans het middenschip dan 
breeder is dan de zijschepen, terwijl, bij drie evenhooge 
schepen, de breedte van deze drie schepen meestal 
ongeveer gelijk is. Uitzonderingen zijn de St.-Maria-
Magdalenakerk te Goes, die, ofschoon een hoog mid
denschip bezittende, toch schepen van gelijke breedte 
heeft en de Lieve-Vrouwekcrk te Kampen, welker 
schepen evenhoog, doch ongelijk van breedte zijn. 

De wijze, waarop het koor is afgesloten, is bij de 
Nederlandsche kerken zeer verschillend. Het volledige 
systeem der Fransche kathedralen, met veelhoekig 
gesloten koor, kooromgang en radiante, polygonc koor
kapellen vindt men in de St.-Janskerk te 's-Hertogen
bosch, de St.-Catharinakerk te Amsterdam, de St.-
Willebrordskerk te Hulst en de St.-Stevenskerk te 
Nijmegen. Het koor der St.-Maartcnskerk te Utrecht 
heeft polygone kapellen , dat der St.-Nicolaaskerk te 
Kampen, der Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht en der 
St.-YValburgskerk te Zutfen vierkante kapellen om den 
kooromgang. Deze kapellen maken echter met den 
omgang als het ware een geheel uit. De St.-Pieters-
kerk te Brouwershaven bezit om den kooromgang, 
die negen zijden heeft, vijf kapellen, die geheel vrij 
van elkander zijn. Ook de thans gesloopte Lebuinus-
kerk te Zieriksee bezat kapellen om den kooromgang. 

Algemeen gebruikelijk is de veelhoekige koorsluiting, 
met of zonder omgang. Een rechthoekig afgesloten 
koor komt slechts zelden voor, bv. aan de (thans ver
bouwde) St.-Walburgskerk te Arnhem , die men in haar 
oorspronkelijken staat in de verzameling „Nederland
sche Tafereelen" afgebeeld ziet. 

Kerken met veelhoekige koorsluiting en kooromgang, 
doch zonder radiante kapellen, zijn: de St.-Nicolaas
kerk te Amsterdam, de Lieve-Vrouwekerk te Breda, 
de St.-Pancraskerk en de St.-Pieterskerk te Leiden, 
de St.-Nicolaaskerk te IJselstein, de St.-Vituskerk te 
Naarden , de St.-Jacobskerk in Den Haag, de St.-Bavo-
kerk te Haarlem, de St.-Ursulakerk te Delft, deN.Z.-
Kapel te Amsterdam , de St.-Eusebiuskerk te Arnhem, 
de St.-Laurenskerk te Rotterdam , de St.-Lebuinuskerk 
te Deventer, de St.-Laurenskerk te Alkmaar, enz. 
De kooromgang heeft meestal dezelfde breedte als de 
zijschepen. 

Vele kerken, die een schip met zijschepen bezitten, 
hebben een veelhoekig gesloten koor zonder omgang. 
Hiertoe behooren: de Lieve-Vrouwekerk te Kampen, 
de St.-Bavokerk te Aardenburg, de St.-Hyppolytuskerk 
te Delft, de St.-Cunerakerk te Reenen, de St.-Maar-
tenskerk te Zalt-Bommel, de St.-Catharinakerk te Heus-
den, de Lieve-Vrouwekerk te Vianen, de St.-Maar-
tenskerk te Franeker, de St.-Joriskerk te Amersfoort, 
de St.-Laurenskerk te Weesp, de St.-Catharinakerk te 
Utrecht, benevens de meeste dorpskerken. 

Hebben de kerken drie evenhooge schepen, dan 
vertoonen zij soms drie koornissen, als bij de St.-
Michielskerk te Zwolle en de St.-Jacobskerk te Utrecht; 
ook eindigt het middenschip alleen wel in een absis, 
zooals bij de St-Nicolaaskerk te Edam, de afgebrande 
St.-Janskerk te Hoorn, de St.-Nicolaaskerk te Mon
nikendam en de Lieve-Vrouwekerk te Hoorn. De 
zijschepen zijn dan recht afgesloten. Bij de St.-Gom
maruskerk te Enkhuizen omvat de koornis de drie 
schepen. 

Ofschoon niet zeer talrijk, komen er toch ook ker
ken met twee evenhooge schepen voor, als de Broe
derenkerk te Kampen, de St.-Nicolaaskerk te Vollen
hoven , de Abdijkerk te Middelburg, de St.-Pancraskerk 
te Enkhuizen en de (thans gesloopte) Lieve-Vrouwe
kerk te Edam. 

Wanneer het koor polygoon gesloten is, geschiedt 
dit dikwijls met drie of vijf zijden van den achthoek. 

I Deze vorm wordt aangetroffen aan de St.-Cunerakerk 
' te Reenen, de St.-Jacobskerk te Utrecht, de St.-Nico

laaskerk te IJselstein, de St.-Catharinakerk te Heusden, 
de Broederenkerk te Kampen, de St.-Nicolaaskerk te 
Vollenhoven enz. 

Grootere kerken worden met vijf of zeven zijden van 
den twaalfhoek gesloten, b.v. de St.-Maartenskerk te 
Utrecht, de St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch; een 
enkele maal ook wel met drie zijden van den zeshoek, 
b.v. de St.-Bavokerk te Haarlem. Ook vijf zijden van 
den tienhoek worden gebruikt, b.v. aan de St.-Vituskerk 
te Naarden, de St.-Maria-Magdalenakerk te Goes, de 
St.-Nicolaaskerk te Kampen, de St.-Catharinakerk te 
Amsterdam, enz. Zes zijden van der. twaalfhoek worden 
bijna nooit gebruikt; Eyck van Zuylichem vermeldt, 
dat de St.-Maartenskerk te Groningen een dergelijke 
koorsluiting heeft. 

w anneer er een kooromgang aanwezig is, heeft deze 
meestal denzelfden grondvorm als het koor. Er zijn 
echter op dezen regel ook uitzonderingen. De St.-
Bavokerk te Haarlem heeft een koor van drie zijden 
van den zeshoek, en een kooromgang, bestaande uit 
negen zijden van den achttienhoek; de St.-Eusebiuskerk 
te Arnhem vertoont een koor, met drie zijden van den 
achthoek gesloten, doch een omgang, die vijf zijden 
van den tienhoek als grondvorm heeft; de St.-Maar
tenskerk te Harderwijk heeft een koor, gevormd uit 
zeven zijden van den twaalfhoek en de omgang bestaat 
uit negen zijden van den zestienhoek. 

Bij basilieken vindt men, gewoonlijk ter wederzijde 
van het middenschip, een zijschip, welk getal zich echter 
somtijds verdubbelt, b.v. bij de St.-Maartenskerk te 
Utrecht, de St.-Nicolaaskerk te Kampen , de St.-Catha
rinakerk te Amsterdam, de St.-Janskerk te 's-Herto
genbosch , de St.-Janskerk te Gouda , enz. Als bijzon
derheid vermelden wij de St.-Cunerakerk te Reenen, 
die aan de noordzijde één, aan de zuidzijde twee 
zijschepen heeft. 

Eenige kerken, in den Romaanschen of vroeg-Go-
thischen tijd als basilieken aangelegd, zijn in de XVe 
eeuw tot kerken met drie evenhooge schepen vervormd, 
b.v. de St.-Lebuinuskerk te Deventer, de St.-Walburgs-
kerk te Zutfen en de St.-Joriskerk te Amersfoort. 
Een enkele maal, b.v. aan de St.-Nicolaaskerk te IJselstein, 
zijn de zijschepen slechts weinig lager dan het midden
schip , zoodat dit laatste geen afzonderlijke vensters heeft. 

Een kruisschip is bij de Nederlandsche kerken geen 
zeldzaamheid; toch ontbreekt het niet aan kerken, die 
een transept missen, als de St.-Gommaruskerk te Enk
huizen , de Broederenkerk te Kampen, de St.-Nicolaas
kerk te Monnikendam, de St.-Maartenskerk te Frane
ker , de N.Z.-kapel te Amsterdam, de St.-Laurenskerk 
te Weesp, enz. Soms is het kruisschip van zijschepen 
voorzien, b.v. bij de St.-Pancraskerk te Leiden en de 
St.-Stevenskerk te Nijmegen. 

Behalve de reeds door ons genoemde kapellen aan 
het koor der kerken, komen nog andere uitbouwingen 
voor. In de eerste plaats vermelden wij kapellen langs 
het schip, die men o.a. vindt in de St.-Janskerk tc 
's-Hertogenbosch, de St.-Nicolaaskerk te Amsterdam, 
de St.-Stevenskerk te Nijmegen , de Lieve-Vrouwekerk 
te Dordrecht, de St.-Laurenskerk te Rotterdam, enz. 

Verder is meestal een sacristie aanwezig, die, hetzij 
zooals bij de St.-Maartenskerk te Utrecht, aan de noord
zijde, ofwel, zooals bij de St.-Bavokerk te Haarlem, 
aan de zuidzijde van het koor gelegen is. 

Ook kapellen naast het kruisschip komen voor; in 
de Lieve-Vrouwekerk te Kampen vindt men ze, poly
goon gesloten, aan de oostzijde, in de St.-Catharina
kerk te Amsterdam aan de westzijde van het transept. 

Afzonderlijk uitgebouwde portalen, soms met een 
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vertrek daarboven, dat door middel van een trapto-
rentje bereikt wordt, komen aan het grootste gedeelte 
der Nederlandsche kerken voor, b.v. aan de St.-Mi-
chielskerk te Zwolle, de St.-Joriskerk te Amersfoort, 
de St.-Nicolaaskerk te Kampen, de St.-Bavokerk te 
Haarlem, de St.-Laurenskerk te Weesp, de St.-Nico
laaskerk te Edam, de St.-Nicolaaskerk te IJselstein, enz. 

De Nederlandsche kerken uit het Gothische tijdperk-
zijn dikwerf van een toren aan de westzijde voorzien. 
Twee torens aan de westzijde, zooals men bij tal van 
buitenlandsche kerken vindt, treft men in ons vader
land slechts aan bij de St.-Walburgskerk te Arnhem. 
Meestal staat de toren in de as van het middenschip; 
er zijn echter voorbeelden, dat hij voor een der zij
schepen staat, zooals aan de St.-Lebuinuskerk te De
venter, die waarschijnlijk voor twee torens aangelegd 
is , en aan de St.-Nicolaaskerk te IJselstein. 

Meestal zijn de torens niet voltooid; slechts enkelen 
hebben de hoogte bereikt, die geprojecteerd was, al 
zijn de bovenste deelen soms eerst aangebracht, toen 
de Gothische stijl reeds hiertelande verlaten was, 
b.v. de torens der Lieve-Vrouwekerk te Amersfoort, 
der St. Cunerakerk te Reenen, der St.-Ursulakerk te 
Delft, der Lieve-Vrouwekerk te Breda, der St.-Maar
tenskerk te Utrecht. 

Het onderste deel dezer torens is vierkant; het bo
vendeel is achtkant en doorluchtig en was bestemd, 
door een spits bekroond te worden. Somtijds is de 
plattegrond der torens een zeshoek , waarvan men voor
beelden vindt in die van de St.-Jacobskerk in Den Haag 
en in die van de Abdijkerk te Middelburg. 

Van vele torens is slechts het onderste, vierkante 
deel in den Gothischen tijd gereed gekomen, b.v. aan 
de St.-Walburgskerk te Zutfen, de Lieve-Vrouwe
kerk te Dordrecht, de St.-Licvenskerk te Zieriksee, 
de St.-Eusebiuskerk te Arnhem, de St.-Lebuinuskerk 
te Deventer, de St.-Janskerk te Wijk-bij-Duurstede, 
de St.-Laurenskerk te Rotterdam, enz. 

De meeste torens in ons vaderland hebben een hou
ten, met leien gedekte spits. Steenen spitsen komen 
zelden voor; men vindt ze alleen aan de St.-Hippo-
lytuskerk te Delft en te Heemskerk. De houten spit
sen van vele torens zijn slechts als nooddaken te be
schouwen , daar verreweg het meerendeel der torens 
niet voltooid zijn. Eigenaardig is de torenafdekking 
bij vele Friesche kerken; men ziet daar namelijk een 
zadeldak tusschen twee topgevels, een vorm, die ook 
aan den toren te Oudewater aangetroffen wordt. 

Opmerking verdienen voorts de opengewerkte spit
sen uit den laatsten tijd der Gothiek , die in een tulp-
vorm eindigen. Een fraai voorbeeld dezer bekroning, 
die in Holland vooral vrij algemeen is, levert de toren 
der Bakenesserkerk te Haarlem op. 

Torens boven het kruis der kerk komen ook voor; 
zij zijn in den regel zeer klein, geheel van hout, en 
met lood en leien gedekt, b.v. bij de St.-Pancraskerk 
te Alkmaar, de St.-Nicolaaskerk en de St.-Catharina
kerk te Amsterdam, de St.-Pieterskerk en de St.-
Pancraskerk te Leiden, enz. Een zeer groote, in de 
rijkste vormen der laat-Gothiek gebouwde toren bo
ven het kruis, van hout en met lood bekleed, treft 
men aan bij de St.-Bavokerk te Haarlem; ook de 
St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch bezat weleer zulk 
een toren. Een steenen toren boven het kruis vindt 
men in ons vaderland slechts aan de St.-Willebrords-
kerk te Hulst. Bij kerken, die geen toren hebben, 
als b.v. de St.-Gommaruskerk te Pakhuizen , is een 
houten klokhuis gebouwd. Een dergelijk klokhuis vond 
men vroeger ook bij de St.-Bavokerk te Haarlem , daar 
de toren boven het kruis niet geschikt was tot het op
nemen der zware luidklokken. ( Wordt vervolgd.) 

V U U R V A S T E B E D E K K I N G VOOR PLAFONDS 
E N G E W E L V E N , N A A R H E T 

SYSTEEM RABITZ. 
In Be Opmerker van 18 December 1886 deelt de 

heer A . R. Freem, architect te Arnhem, den uitslag 
mede van eene door hem genomen proef om den on
dergrond van een plafond te vervaardigen van ijzergaas, 
gespannen op gevernist bandijzer. Daar deze proef 
geen voldoend resultaat gaf, vroeg ik ten overvloede 
den heer Freem nog om nadere inlichtingen. Daaruit 
bleek, dat het ijzergaas veel te zwak en dc mazen 
te groot waren, zoodat het materiaal niet sterk genoeg 
gespannen kon worden; ook de mortel kon slechts met 
zeer veel moeite ertegen aangebracht worden. 

Door mij wordt thans eene bedekking voor plafonds 
en gewelven, naar het systeem Rabitz, geleverd. Deze 
bedekking is in Duitschland reeds sedert jaren met 
veel succes toegepast en gaat door hare deugdelijkheid 
eene goede toekomst tegemoet. 

Bij groote besparing van ruimte, zeer spoedig op
drogen en gering gewicht, geeft deze constructie vol
komen zekerheid tegen brandgevaar. 

Plafonds en gewelven kunnen tot op afstanden van 
20 meter vrijdragend aangebracht worden. Een feest
zaal in het Ministerie van Binnenlandsche zaken te 
Berlijn en de Appolonia-Krippe te Duren zijn met ge
welven ter lengte van 19 M. en 6 a 9 M. breedte 
voorzien. 

Nadat het draadweefsel horizontaal of in den vorm 
der gewelven gespannen en sterk aangetrokken is, 
wordt daartegen eene bijzonder geprepareerde massa 
ter dikte van 21/, a 3 c.M. aangebracht. Deze wordt 
spoedig hard en "wit, zoodat verdere bepleistering on-
noodig is; het gewicht is ± 30 K G . per vierkanten 
meter. 

Geluidwerende tusschenmuren van 5 cM. dikte en 
isoleerwanden voor vochtige muren van 2 a 3 cM. 
kunnen van dit materiaal vervaardigd worden , hetzij 
hangend aan de plafondbalken of wel staande tusschen 
de muren. Deze wanden zijn vrij sterk; men kan 
daarin zelfs spijkers slaan en daaraan voorwerpen van 
20 K G . zwaarte ophangen. Een [ j meter weegt 62 K G . 

Na twee of drie weken is de massa droog en ge
schikt om behangen te worden, dus zeer doelmatig in 
ons vochtig klimaat. 

T H E O D . F E R D . BIERHORST. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
(A. et A.) De nieuwe intendant der koninklijke schouwburgen 

te Berlijn, graaf Hochberg, die reeds meerdere bewijzen gaf 
van de ideale opvatting van zijn ambt, is tegenwoordig erop 
bedacht, om der beeldende kunsten een ruimer plaats bij de 
regie in te ruimen, dan tot heden het geval was. Hij heeft 
daartoe een Raad van bijstand gevormd, bestaande uit drie 
bekende Bcrlijner schilders, n.1. Prof.Eugen Bracht, landschap
schilder; Konrad Diclitz, portretschilder, en August von Heyden, 
historieschilder. Zij zullen den Generaal-intendant ter zijde 
staan bij het in scène zetten van nieuwe drama's enz. op het 
koninklijk tooneel. Men zal hierbij, in tegenstelling met de 
Mciningers, die hoofdzakelijk werk maken van pracht en histo
rische trouw der costumes en décors, in de eerste plaats stre
ven naar artistieke volmaaktheid in de voorstelling, teneinde 
dc werking van het stuk te ondersteunen. 

Met den aanvang van het nieuwe seizoen zal de Raad van 
bijstand officieel zijn werkkring beginnen; bij de laatste nieuwe 
opvoeringen heeft men zijn invloed reeds kunnen waarnemen. 

(A.et A.) Over de sommen, die aan de verschillende kunste
naars, met het decoratieve schilderwerk in het bekende Tuig
huis belast, zijn uitbetaald, bericht ccn Berlijnsche correspon
dent het volgende: 

1'rof. Geselschap ontvangt voor het groote koepelfnes, voor 
de vier muurschilderingen onder den koepel en de vier medail
lons op de pendentifs te samen 500.000 mark; de vervaardigers 
der vier groote wandtafercclen in dc Koningshalle, Anton von 
Werner, Bleibtreu en de onlangs gestorven Camphauscn, ont-
vingen voor elk tafercel 30,000 mark; dezelfde som ontvangen 
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ook de schilders der groote veldslagen in de Veldheershalle: 
Jansen, ISleibtreu, Steffeck, Knackfuss, Hunters, Limmler, 
Schuch cn Vogel, die onlangs hiertoe de opdracht kregen. 
Voor het laatste tafereel der Rithmeslialle: nFrederik de Groote 
houdt eene toespraak tot zijn generaals vóór den slag bij Leu-
then", is eene besloten prijsvraag uitgeschreven tusschen de 
schilders Arthur Kampf, Rober en Limmler, allen uit Dussel-
dorf. en Hugo Vogel uit Berlijn. Zij zijn uitgenoodigd tot hel 
inzenden van schetsen en ontvangen hiervoor ieder 500 mark. 

(A. et A.) De Zwitsersche Volksraad heeft het, door den 
Bondsraad aangenomen, wetsvoorstel bekrachtigd, om jaarlijks 
een som van 100,000 francs in de Staatsbegrooting op te nemen, 
voor uitgaven, de kunst betreffende. 

In de nadere toelichting voor dc verdeeling van dit fonds 
leest men: 

De Regeering interesseert zich voor de ondersteuning en 
verheffing der Zwitsersche kunst door het houden van perio
dieke, nationale kunst-tentoonstellingen, door het stichten van 
nationale monumenten en het verleenen van subsidies aan 
dergelijke stichtingen, door aankoop van belangrijke, nationale 
kunstvoorbrengselen tot versiering van openbare Staatsgebou
wen of tot verrijking van Staats- of Kantonnale verzamelingen. 

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 . Bij Koninklijk besluit van 12 Augustus 

18S7, n". 28 . is: 
1". aan den heer J. Verloop Cz., op zijn verzoek, eervol 

ontslag verleend uit zijne betrekking als lid der Permanente 
Militaire Spoorweg-commissie; 

2". tot lid der genoemde commissie benoemd de heer C. W . 
Verloop, ingenieur-werktuigkundige der Nederlandsche Rijn
spoorweg-maatschappij. 

— Bij Koninklijk besluit van iS Augustus 1887, n™. 19, is 
aan E. Dubois, op zijn verzoek, met ingang van 1 September 
1887, eervol ontslag verleend als leeraar bij de Normaalschool 
voor teekenonderwijzers en bij de school voor Kunstnijverheid 
te Amsterdam. 

AMSTERDAM. In de vestibule van bet gebouw der Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst zijn de oorspronke
lijke programma's aangeplakt van de internationale prijsvraag 
voor ontwerpen van aanplakbiljetten, diploma's, medailles, 
enz. ten behoeve van de tentoonstelling van Kunsten en We
tenschappen, die in 1888 te Brussel gehouden zal worden. Er 
blijft echter weinig tijd beschikbaar, daar de inzending der 
antwoorden vóór 15 September e. k. moet plaats vinden. 

— Een opzichter, bij een der werken van den Staat opcene 
maandelijksche bezoldiging van zeventig gulden aangesteld, 
deelt ons mede, dat hij op zijn verzoek met den vijftienden 
der loopende maand een eervol ontslag bekomen heeft en de 
meening was toegedaan , dat hem over Augustus een halve 
maand tractement competeerde. Groot was daarom zijn ver
wondering, toen hem werd tc kennen gegeven, dat hij over 
ƒ 32.66 5 kon beschikken; becijferingen brachten hem tot de 
ontdekking, dat dit bedrag overeenkwam met 14 dagen trac
tement tegen den maatstaf van / 70 in de dertig dagen. De 
vraag is niet ongepast of dc Staat recht heeft zóó te handelen; 
bij een particulier ingenieur of architect zou nimmer de ge
dachte opkomen om afrekeningen van tractement, waarvan 
het maandelijksche bedrag is vastgesteld, per dag te doen ge
schieden. Het te behalen voordeel van ƒ 2.33 s is bovendien 
zoo gering, dat het op onzen financieelen toestand geen invloed 
kon uitoefenen. 

R O T T E R D A M . In de laatstgehouden zitting van den gemeen
teraad is door de commissie voor de gemeente-gasfabriek ge
rapporteerd, dat het buizennet van de Imperial thans geheel 
is afgesneden en de levering dezer fabriek geëindigd, zijnde 
de regeling op de meest royale wijze tot stand gekomen. De 
voorzitter wenschte de gemeente geluk, dat deze zaak op zoo 
voorspoedige wijze geregeld is kunnen worden. 

In diezelfde zitting is een adres ingekomen van de Wed. J. 
van de Putten & Zn., waarin dezen aandringen dat de gemeente 
bij openbare aanbestedingen erop lette, dat niet te laag wordt 
ingeschreven, waarvan het gevolg is dat de aannemers niet 

aan hunne verplichtingen kunnen voldoen, zooals onlangs nog; 
de aannemer Sjerp, hetgeen voor de gemeente slechts nadeel 
en kosten na zich sleept. 

M A A S T R I C H T . De stadsingenieur, deheerBrenderaBrandis, 
heeft den Gemeenteraad geadviseerd betrekkelijk de verande
ringen , die aan de schouwburgzaal kunnen worden aangebracht, 
ten einde brandgevaar te voorkomen of althans te verminde
ren. A l is het gevaar, bij de tegenwoordige inrichting, niet 
groot, acht de heer Brender in de eerste plaats noodig, dat 
de berging van decoratiën buiten den schouwburg geschiedt. 
Hij wenscht hiervoor een pand in dc nabijheid van den schouw
burg beschikbaar gesteld en beide gebouwen door eene brug 
verbonden te zien. Die brug zou dan ook bij eventucclen brand 
tot reddingsmiddel kunnen dienen. Voorts wil hij balkons, 
loggia's, ijzeren ladders, brandkranen, een openslaand dak enz.. 
aangebracht hebben, en beveelt hij het gebruik van electrische 
verlichting ten zeerste aan. De kosten van een en ander 
worden door hem op ƒ 23,000 geraamd. Het rapport is in 
handen gesteld van twee huishoudelijke commissiCn uit den 
Raad om daarop te dienen van advies.^ 

— De Gemeenteraad heeft eene subsidie van ƒ 1 5 , 0 0 0 ver
leend ten behoeve der herstellingswerken aan de monumentale 
0 .-L .-Vr.-kerk, waarvan de kosten op / '100,000 zijn geschat, 
en eene toelage van ƒ 300 voor reparation aan het Israelietisch 
kerkgebouw, waarvan de kosten op ƒ 7 0 0 zijn geraamd. 

G R O N I N G E N . De heer Joan A. Nieuwenhuis heeft met 1 
October e. k. eervol ontslag gevraagd uit zijne betrekking van 
hoofdopzichter bij dc gemeentewerken. 

L E E U W A R D E N . DC Gemeenteraad besloot het bouwterrein, 
vrijgekomen door afgraving van een bastion, den vroegeren 
Zuidwesterdwinger, in 21 perceelen publiek te verkoopen, 
overeenkomstig het door Burgemeester en Wethouders aange
boden plan van verkaveling. 

— Op sojarigen leeftijd is de architect H. R. Stoett alhier, 
na eene langdurige ongesteldheid, ontslapen. De overledene 
heeft tal van gebouwen in het noorden des lands ontworpen 
en uitgevoerd, en was sinds 1868, toen de oprichting dtr bur
ger dag- en avondschool plaatsvond, leeraar in het rechtlij
nig teekenen aan die inrichting. 

A R N H E M . Met het oog op brandgevaar is de schouwburg 
aan de waterleiding aangesloten met een buis van 8 c. M . 
middellijn, waardoor de straal water, die men ten allen tijde 
beschikbaar heeft, even groot en krachtig is als op de meeste 
plaatsen in de stad uit dc brandkranen. 

M I D D E L B U R G . De vereeniging Uit het volk — voor hel volk 
heeft het voornemen in 18SS of 1889 eene provinciale tentoon
stelling van nijverheid tc houden, misschien verbonden met 
een wedstrijd voor handwerkslieden. 

— Men verzoekt ons het volgende op te nemen: 
Zaterdag den 2 Juli 1.1. had op uitnoodiging van het Ge

meentebestuur te Apeldoorn in het Oranjepark een publieke 
wedstrijd met brandspuiten plaats. Daaraan namen deel een 
brandspuit van den heer Beider te Amsterdam en een van den 
heer Van Bergen te Heiligerlee. De proefnemingen bestonden 
eerst als aanjager en daarna als zuig- en persspuit met een 
en twee stralen werkende. Ofschoon de cilinders der brand
spuit van den heer Beider 16 c. M . en die van den heer Van 
Bergen 14 c. M . in diameter waren, bleek toch, dat de brand
spuit van den heer Van Bergen als aanjager meer water gaf 
en als zuig- en persspuit grootere straal op verderen afstand 
kon werpen met minder krachtaanwending. 

De heer Beider bepaalde de prijs van zijn spuit met toebe-
hooren op ƒ 6 5 0 en de heer Van Bergen idem met toebehoo-
ren op ƒ 1000. In de Raadsvergadering van 5 Juli gaf een l id 
als zijne meening te kennen, dat het verschil van beide spui
ten groot was; de constructie van de spuit des heeren Van 
Bergen achtte hij uiterstsoliede; van zwelling of krimping was 
geen sprake, het schoonmaken uiterst gemakkelijk en de ge' 
goten-koperen luchtketel van zeer soliede qualiteit. Alles is 
goed afgewerkt en de spuit werkt zeer gemakkelijk. 

Genoemd raadslid adviseerde deze spuit te nemen. Dit voor
stel in stemming gebracht, werd met meerderheid van stem
men aangenomen. 

E N K I I U I Z F . N . De Gemeenteraad heeft den 
directeur der gasfabriek tc Zwolle, den 
heer J. J. Mollema, uitgenoodigd als ad
viseur op te treden bij dc raadscommissie, 
die benoemd is tot het uitbrengen van 
verslag omtrent het al of niet wenschclijkc 
van eigen exploitatie der gasfabriek boven 
verlenging der bestaande concessie. 

— Aflevering Svan Z>t Xatuitr (uitgave 
van J. G. Broese te L'trccht) bevat: 

De photogrammetrie (met fig.). — Rudolf 
Falb en zijne theorieën (met fig.). — Iets 
over boomkikvorschen (met tig.). — Eenvou

dige kunststukjes (met fig.). — Duinen 
(met fig.). — Geschiedenis van het samen
gestelde microscoop (met fig.). — Afbre-
kingsvonken (met fig.). — Korte mede
deelingen. — Sterrenkundige opgaven. — 
Correspondentie. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Aan A. te B. De toegezonden bijdrage 
ligt ter uwer beschikking; zij is ongeschikt 
voor dit blad. 

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

voor Binnenmuren en Plafonds in alle 
stijlen, aangebracht in gewone grond kleur 
als alle andere kleuren, ook in brons en 
verguld, worden vervaardigd en tot billijke 
prijzen geleverd door de 

Stoom Spiegelfabriek van 
O c t 3 i " . K O C H , 

Plantage Fransclie laan ;12/34. 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 6™ September 1887, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen brj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N" . 463. 
Het maken van eene goederen

bergplaats en het wijzigen en 
uitbreiden van sporen en wis
sels met bijkomende werken op 
het station Tegelen. 

Raming / 3830.—. 
De besteding geschiedt volgens § fiS van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den l ! ) J ' n Augustus ISS7 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur te Vcnlo en is op 
franco aanvraag aan genoemd Centraalbureau 
(Afd. Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ1.00. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Aid. Weg en Werken) en bjj 
den Sectie Ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 2!)"'° Augustus 1S87, ten 101 „ ure des 
voormiddags. 

Utrecht, den 18» Augustus 1887. 

Aanbesteding. 
De architecten G. J . V A N GENDT en C. 

M . G. NIERAAD te ARNHEM, zullen op 
Donderdag 25 Augustus 1887, des voormiddags 
te 11 uren, in het Centraalgebouw te Arnhem, 
namens hunne principaal m het openbaar 

n a n t o o s t c c l o n : 
Eene belangrijke verbouwing van 

het perceel N°. 1, gelegen aan 
den Jansbuitensingel te Arnhem. 

De bestekken zjjn tegen betaling van 50 
cents te bekomen ter drukkerjj van den Heer 
Coers te Arnhem. terwjjl de teekeningen ter 
visie liggen in het bestedingclokaal 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
AMSTERDAM brengen bjj deze ter kennis 
van belanghebbenden, dat in het Bestek N°. | 
33, voor het verlengen van de Waterloopen 
onder liet Leidseheplein, met het verhreeden van 
dat Plein enz., de volgende wjjzigingen wor
den gebracht: 

In § 7, 2de ahnea, zal gelezen 
worden in stede van een maand 
„veertien dagen." 

In I 33 wordt de opleveringster
mijn in plaats van 15 November 
1887, verlengd tot „31 Decem
ber 1887." 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

DRIESSEN, Welh. 
De Secretaris, 

L E JOLLE. 
Amsterdam. 17 Augustus 1887. 

A. J . BACON & 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". 33i>, 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag 24 Augustus 1887, des namid

dags ten 3 ure, zal ten Koffiehuize van de 
Wed. MARINUS KUIJTE te Osch, voor de 
WelEd. Heeren SIMON V A N D E N BERGH 
aldaar worden 

A A X B E S T E E D : 
Het bouwen van een Dubbel 

Woonhuis op een terrein, gele
gen in de Molenstraat te Osch, 
mot bijlevering van alle Arbeids-
loonen, Materialen, Transpor
ten enz. _ 

Het Bestek en de Teekeningen liggen ter 
inzage in bovengenoemd Koffiehuis vanaf 
Donderdag l i Augustus e. k. en zjjn te be
komen — Bestek met twee Teekeningen — 
ad f 2.50 per stel ter Boek- en Courantdruk
kerij van .1. A. ACKET te Osch. 

Aanwijzing zal gedaan worden op den dag 
dien der Besteding voorafgaande des namid
dags ten 3 ure, door H . R. HENDRIKS 
Bouwkundige te Osch, bjj wien ook de noo
dige inlichtingen te bekomen zjjn. 

" H . & J . SU Y VER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

NEUCHATEL RSPHALTE COMPANY \}\ LONDON, 

ini' " „ f , ' 11 " n 
Aanwjjzing in loco op Dinsdag 23 Augus

tus 1S87, des voormiddags te 
11 uren en 

nadere inlichtingen worcTen verstrekt ten 
kantore der architecten V A N GENDT en 
NIERAAD voornoemd. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

Enlchuheu zullen op Donderdag den 8"™ Sep
tember 1887, des namiddags een ure, op het 
Raadhuis in het openbaar aanbesteden: 

Het maken en steUen van een 
ijzoren Liohtopstand op den Zui
denlijken havendam, ter ver
vanging van den houten Lioht
opstand aldaar. 

(Burning J 5000.) 
Het bestek met teekening ligt ter gemeente 

secretarie ter inzage, cn is aldaar op franco 
aanvrage verkrjjgbaar tegen betaling van 
ƒ 1 per exemplaar. 

De aanwjjzing zal geschieden op Dingsdag 
30 Augustus 18S7. 

Inlichtingen zjjn tc bekomen bjj den ge
meente-opzichter der gemeentewerken t< 
Enihuizen. 

Enkhuizen, 15 Augustus 1887. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd 

H A R T K A M P . 
De Secretaris, 

H . V L VSVELD. 

DIJKERMAN & BUYZERD 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
BREDA. 

mmmm EN ....„int.-..,, 
cp de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEBE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

Exploitatie der Mijnen 
F A B R I E K i KADE MARK 

van Val de Travers, 
NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s e h v l o e r e n . 

W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o i i t v l o e r e o , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z y n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, ot bn den Heer 
H. G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F . «2, te Arnhem. _ , , T o n 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Bekroond: 
Dnsseldoip 1880. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1883 

JOHANN ODORICO, Frankfort a /M 

Bekroond: 

Frankfort a/M. 1881. 
Amsterdam 1882. 

FABRIEK VAN 

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

Succursales. A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p » e r t c H t 1 8 3 0 . 

Keiiig vertegenwoordigd voor Nederland 
F E B D . E N G B R S , Amsterdam, 

Heerengrravht, bij de Oude Spiegelstraat n . 335. 
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sowie zwei anderer Deekenputzarten nobst Eisenblechwand, welche in drei vor dem Hahnenthor in Köln 
_ massiv erbauten Hauschen angebracht waren, wobei folgende Resultate zu verzeichnen sind. 

Ze it. R a 11 m I. 

Balkenlage ohne Schutzdec-
ke, mit I ieckenpnti aui doppel-
tem Iiohrgewebe (Patent Stauss 
& Hurt) mit Kalkmürtclputz 
versehen. Deruntere I.'imm war 
mit Hobelapahnen uml ca. 10 
Ctnr. Brennholz gefflllt 

3 Uur 29 J l . 

M 1 

R a u m II. R a u m III. 

13 £V S 

Balkenlage, outer weieher, 2 cm entfernt, ein Eisen-
drahtgewebe, i'rei hangend, angebracht, das durch 
Hakennitgel mit den Balken verblinden war. Das 
Druhtgewebe beiderseitig mit einer Jlörtelmasse 
versehen (Patent liubitz). Seitenwand, wie Decke 
oqnatrnirt, eine Thürötthung mit 3 m m starkcin 
Eisenblech versehen. Ueber dem Deckenputz lagen 
trockene Ilobelspiihne. Der ontere Kaam war mit 
Hobelapahnen und ca. 10 Ctnr. llrennholz gefüllt. 

B r e n n h o l z \ x r u r d o a n g o z ü n d o t . 

Balkenlage mit Schut zdocko 
aas Staakholzern und Lehm ver
sehen. Decke, wie hier ortsüb-
lich, aus Spalierlatten mit Kalk-
mortel hergestellt. Der untero 
Itaum war mit Hobelspiihncn und 
ca. 10 Ctnr. Brennholz gefüllt. 

3 

4 

59 

32 

Die Decke brannte in der M itte 
durch. 

Das Feuer wurde gelöscht. 

1 15 1. 

Die eiserne Thiir war heiss, wiihrend die Patentwand 
sich von aussen noch kalt anfühlte. Ein an die 
eiserne Thiir gclehntcs Stuck Holz fing nach 7 Jlinu-
ten Feuer und brannte. 

Die Decke brannte durch. 
Das Feuer wurde gelöscht. 

Dus Feuer im lliiuschen wurde gelöscht, hierbei 
Patentwand und Decke mit einem 14 mm starken 
vollen 8trahl gespritst Decke und Wand hutten sich 
1111 Innern und Aeussern gut erhaltcn. Hobelspiihne, 
die von Anf'ong an auf der Decke gelegen hatten, 
waren unveisehrt und iïihlten sich nur lauwarm an, 
wiihrend die Decke heiss war. 

Zu bemerken bleibt, dan die drei, ra dem Zweck der Feuerprobe kürzlich neu aufceführten Gebaudeim 
Mauerwerk und Putz ieucht, nnraentlich die Schutzdecke fiber Raum III uass war. 

K ö L N , den 4 Februar 1882. IJie BeobachtunKS-Comniissioii: 
B i . w ^ ï ' ! 1 1 ? H , , T - h u T Nagelschmidt, Baumeister. von König, Polizei-Priisident. 
Homburg, E.senbahn-Bun- u Hetnebs-Inspector. H. Esser, Jlaurermeister. Brüllow, Brand-Director. 

« T . w

 D e C k f n ' W 8 n d e u n d
T 1

G e w ö l b e . System-Rabitz liefert THEOD. FERD. BIERHORST, Mozaïekfabrikant, Haarlem. 
N.B. Man verlange, unter Einsendung.genauer Zeichnungen oder Skizzen, specielle Kostenanschlage, da die 

Construction im Preiae sehr viel mitspricht. 

DE LINT & C°. BECKER & 
Ootlseedijk 2 * S , Rotterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, ( I H E Ï Ï - E \ 1JZERSTE EXTEGELS 

Groote voorraden. 

- AltMIEM. 

P B O T O L I T H O f i l i P B I E , P I I O T O Z I . W R A P H I E 
e n S t é r é o t y p e - l 11 r i c h t i n g 

van 6 . J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetcekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichting voor IMiaUllthagraiihle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor PhaUilnr*-
g-rapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne stereot?iH'-iurii hui.* v 0 0 r 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 . 

Bjj D. M U S te Tiel is verschenen: 

PERSPECTIEF. 
LEERBOEK voor hen, die xtudeeren 

voor de akte handteekeuen lager 
onderwijn of TOO* de hoofdakte, 
ten dienste van bouwkundigen en 
ten jrebruike op teekenscholen, 

door P. Lz. BERGHUIS. 
Het 67 tusschen den tekst gedrukte Figuren. 

Prijs ƒ 1 , 6 0 . 

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 , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmaifleerd-ljzeren P E I L S C H A L E N , 
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zoodat men telkens een schilderij van onze meest be
kende meesters meende te aanschouwen. Hoewel de 
Vecht niet meer die aantrekkingskracht voor liefheb
bers van het buitenleven schijnt te bezitten als bijv. in 
den tijd onzer grootouders, zal de minnaar van natuur
schoon toch zeker aan hare, met ouderwetsche buitens 
en schilderachtige dorpen bezoomde oevers, verre dc 
voorkeur geven boven menige streek, waar de heden-
daagsche mode heentrekt en hare goedkoope villa's 
bouwt in eene omgeving, die meestal van de eerste 
vereischten voor een fraai buitenverblijf, nl. water- en 
schaduwpartijen, verstoken is. 

Wat hiervan zij, een tochtje per stoomboot zal zich 
stellig niemand beklagen en onze reizigers genoten volop 
van de schoone natuur. De nieuwe werken voor de 
Vechtwaterleiding werden terloops nog bezichtigd; de 
zeer hooge watertoren, hoewel eenvoudig behandeld, 
doet aan eene Italiaansche campanula denken, waarbij 
echter de spitse helm minder gemotiveerd schijnt; de 
overige gebouwen vertoonen een geheel ander karakter. 

Te ruim 12 uren was Nieuwersluis bereikt en daar 
de trein ons eerst een uur later verder zou voeren, 
werd de tusschentijd besteed aan een krachtige lunch. 

Het traject, dat nu volgde, moest per spoor worden 
afgelegd en hoewel dit lang niet zooveel afwisseling 
bood als de scheepstocht, was onder gezelligen kout 
Gouda bereikt eer iemand eraan dacht. 

Een klein halfuur oponthoud werd hier besteed, 
hoofdzakelijk om den fraaien Raadhuisgevel te bewon
deren ; algemeen was men opgetogen over dit heerlijke 
Gothische bouwwerk, dat zeker tot de bevalligste schep
pingen behoort, van hetgeen die stijl hiertelande heeft 
voortgebracht. Ook de rijkversierde 17de-eeuwsche 
stoep, die zeer goed bij het geheel past, werd in 
détails bewonderd. 

Vandaar zou de stoomtram ons naar de plaats van 
bestemming brengen en nadat van het bekende Goud
sche gebak eenige voorraad was ingeslagen, bracht ons 
dit vervoermiddel in drie kwartier te Oudewater. Ook 
deze weg was weer vol afwisseling ; de baan volgt den 
Hollandschen IJsel langs de dorpen Haastrecht en Goe-
janverwelle en kronkelt zich in de onmogelijkste boch
ten langs vruchtboomgaarden en hofsteden. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

Aan de leden wordt in herinnering gebracht, dat 
de inlevering van de antwoorden op de tweede alge
meene prijsvraag: „Een Raadhuis" moet geschieden 
vóór of op den 1 September a. s., ten huize van den 
iste-Secretaris, Prinsengracht 680. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

(A. et A.) D E EXCURSIE N A A R OUDEVVATER. 
Een twee-en-twintigtal gewone en kunstlievende leden 

des Genootschaps verzamelde zich in den ochtend van 
21 Augustus aan het Rokin, om de traditioneele zomer-
excursie mee te maken. 

Nadat allen aan boord waren en een genoegzame 
voorraad mondbehoefte was ingescheept, stak men van 
wal en doorkliefde het vaartuig den Binnenamstel, waar 
de talrijke fraaie stadsgezichten opnieuw de aandacht 
der reizigers boeiden. Het weder, dat zich in den be
ginne niet al te gunstig liet aanzien , gaf in den verde
ren loop van den dag weinig reden tot klagen en werd 
in den namiddag en des avonds bij den terugtocht zelfs 
schoon. 

Het eerste doel van de reis was Nieuwersluis, waar 
de boot zou blijven liggen; dit watertochtje was als 
gewoonlijk the great attraction van den dag, zoodat de 
goede stemming niet lang op zich liet wachten. 

Nu ging het full speed den Buitenamstel op, waar 
men de aandacht moest verdeelen tusschen het fraaie, 
wijkende panorama, dat de stad aanbood, en het schil
derachtige riviergezicht, dat de bevallig kronkelende 
Amsteloevers te aanschouwen gaven. Diemerbrug en 
Diemen waren spoedig voorbij, waar men terloops op
merkte, dat het fameuse Zwitsersche hotel van zijn 
gansch dozijn torenspitsjes ontdaan was. Weesp was 
nu weldra bereikt; er werd echter niet langer stilge
legen dan noodig was om te schutten; verder ging 
het weer het Gein door, waar ieder geheel oog was 
voor de fraaie punten, die men bij elke bocht van het 
vaarwater gewaar wordt; het waterzonnetje, dat nu en 
d a n d o o r b r a k , g a f e r d e m e e s t e i g e n a a r d i g e t i n t a a n , 

D c R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i e i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k vuur d e n i n l i u u d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t niet d e i n i t i a l e n A 
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Men maakte de opmerking, dat de spoorwegen bijna 
overal in Nederland bij voorkeur de eentonigste stre
ken doorsnijden, hetgeen den vreemdeling een geheel 
verkeerd idee onzer natuur moet geven. Zoodra toch 
trekt men niet zijwaarts langs vaarten of wegen het 
land in, of het landschap verkrijgt een geheel ander 
aanzien. 

Het stille landstadje betredende, werden wij al spoe
dig getroffen door de vele pittoreske kijkjes, die de 
vrij nauwe en bochtige straten telkens aanbieden. Op 
sommige punten waant men zich, bij het beschouwen 
der grillig gegroepeerde achterhuizen met hunne bouw
vallige uitstekken en aanbouwsels, in eene midden-
eeuwsche stad verplaatst. Toch ontwaarden wij al spoe
dig , dat veel van hetgeen den oudheid-minnaar of 
kunstbeoefenaar belang had ingeboezemd, in de laatste 
tijden gesloopt is. Het is echter niet moeilijk zich 
eene voorstelling te maken van hetgeen dit plaatsje 
in de 1 7 d e eeuw geweest is; alle gevels toch vertoo-
ncn een sterk plaatselijk cachet, zooals in meer Oud-
Hollandsche steden het geval en voor de Nederland
sche Renaissance bijzonder kenmerkend is. 

In het begin der 1 7 d e eeuw schijnt Otidewater zijn 
bloeiperiode beleefd te hebben; alle gevels toch , op 
eene enkele uitzondering na, dateeren uit dien tijd. 
Men zou echter geneigd zijn ze eene halve eeuw ouder 
te schatten, daar de Gothische traditie nog overal merk
baar is. Het vermoeden is daarom gewettigd, dat bij 
het bekende beleg en de daarop gevolgde inname en 
moord door de Spanjaarden, in 1 5 7 5 , de stad grooten
deels is verwoest en men bij den wederopbouw de oude 
motieven heeft gevolgd. 

Evenals in Dordrecht, is het voornaamste sieraad van 
de gevels het kunstige metsel- en smidswerk; de ra
men zijn veelal omlijst met fijn geprofileerde , ovale 
bogen, waarin dan kunstig samengestelde vullingen van 
roode en gele baksteen, soms nog met witte steen 
vermengd, de tympans vormen. De geveltoppen be
staan uit trapjes met steenen dekstukken, met een 
schroefvormig gemetseld halfzuiltje in het midden. 

Als effectvolle friesversiering merkten wij nog op een 
paar, in Vlaamsch verband gemetselde friezen, waarin 
de koppen vervangen waren door diamantkoppen in 
witte steen. Ook het klassieke fronton komt als ven-
sterbekroning voor, bijv. aan het zoogenaamde huis 
van Arminius op de Markt en ook aan een huis in de 
Wijdstraat. Hij dit laatste is het fronton nog met cen 
fries voorzien, op bovengenoemde wijze gemetseld en 
met drie triglyphen ingedeeld, wat een zeer sierlijk 
geheel geeft ; jammer, dat het overige van den gevel 
veranderd is. 

De gevel van het Raadhuis vertoont hetzelfde type 
als de woonhuisgevels, doch is herkenbaar aan de groote 
stoep en een daktorentje. Men was juist bezig het 
gebouw te restaureeren, waaraan door het Rijk/3000 
wordt bijgedragen, 

De gevels worden zoogoed als geheel vernieuwd, 
zonder eenige verandering in de ordonnantie; boven 
de bovenramen worden echter frontons aangebracht, 
zooals die op eene oude teekening voorkomen; ove
rigens worden de oude cartels en verdere versieringen 
in witte steen, na van de verflaag te zijn ontdaan, 
weer geplaatst; ook de kruisvensters met luiken en in 
lood gevatte ruiten zijn behouden. Inwendig biedt 
het gebouw weinig bezienswaardigs. 

Hetzelfde is het geval met de kerk, waarin letterlijk 
niets meer voorhanden is, dat een bezoek loont; boven
dien is het gebouw uitwendig met een nuchtere pleis
terlaag overdekt en maakt het niet den minsten indruk. 

De toren echter is voor eenige jaren vrij goed her
steld; hij heeft een rechthoekigen grondvorm, is ge

heel van baksteen opgetrokken en met gemetselde tra
ceeringen versierd; de helm vertoont den vrij zeldzamen 
vorm van een zadeldak, terwijl de klokken zijn ge
huisvest in een soort van dakvenster. 

Tegenover het huis van Arminius werd onze aandacht 
getrokken door een geveltje, dat nog geheel zijn oor
spronkelijk karakter had behouden en in zijn verhou
dingen en details een waar meesterstuk mag heetcn. 
De onderpui bestaat uit eene rij bovenlichten , door 
houten consoles ingedeeld, welke met prachtig snijwerk 
versierd zijn; de ramen der bovenverdiepingen hebben 
de reeds genoemde omlijsting met profielsteenen, waar-
tusschen fraai gesmeede ankers zijn aangebracht. 

Het trof ons hoe ijverig de bewoners erop uit zijn 
hunne gevels te schilderen en al mogen de kleuren 
soms wel wat hard zijn , zoo deden zij toch in de meeste 
gevallen de vormen en versieringen beter uitkomen. 

l^nkele nieuwere bouwwerken werden met belangstel
ling bezichtigd, waaronder de Katholieke kerk, voor 
eenige jaren door den architect Margry gebouwd. Het 
is een Gothische baksteenbouw, die vooral inwendig door 
aangename verhoudingen en goede détails het oog boeit. 
Wij zagen verder in de kerk nog een fragment van 
een oude communiebank, geheel overdekt met fraai 
houtsnijwerk, in den weelderigen stijl uit het laatst der 
1 7 d e eeuw; men zeide ons, dat het uit de oude kerk 
afkomstig en nu bestemd was voor een klooster te 
Megen; het ware misschien meer gewenscht, dat het 
fraaie stuk of een afgietsel ervan in eene openbare 
verzameling werd geplaatst, daar in Nederland de voort
brengselen van kerkelijke kunst uit dit tijdperk, in te
genstelling met België , hoogst zeldzaam zijn. 

Ook de nieuwe gemeenteschool is een flink gebouw; 
men heeft daarbij niet zonder succes getracht, de motieven 
der oude gevels toe te passen. Nog namen wij een 
in aanbouw zijnde Katholieke stichting in oogenschouw, 
eveneens van den architect Margry; de gevels beloven, 
door toepassing der middeleeuwsche vormen, een waar
dig en passend karakter te zullen verkrijgen. 

Na ons overtuigd tc hebben, dat niets was vergeten, 
werd het tijd om aan het diner te denken; alvorens 
echter hiertoe over te gaan, begaf het gezelschap zich 
naar een buiten de stad gelegen tuin , waar ons ver
dienstelijk kunstlievend lid, de heer P. J. Dekema, de ge
legenheid gunstig achtte om alle deelnemers aan den 
tocht in één groep te photographeeren. Ongetwijfeld zal 
deze plaat, waarvan wij reeds eene welgeslaagde proef 
mochten aanschouwen, voor allen een aangenaam sou
venir aan den tocht zijn en heeft de heer Dekema aan
spraak op onze erkentelijkheid voor de moeite en zorg, 
daaraan welwillend door hem besteed. 

Nu ging het weer terug naar de stad, waar het middag
maal ons reeds wachtte; na zulk een vermoeienden dag 
laat het zich denken, dat de tafel een vreeselijken aanval 
te verduren had en al was het nu ook geen koningsmaal, 
dat Oudewater ons bood, de opgewektheid werd er 
niet te minder om. Spoedig klonken de toosten links 
en rechts, waarbij natuurlijk de goede geest in het 
Genootschap, welke zich in den laatsten tijd weer zoo 
krachtig heeft doen gelden, in de eerste plaats her
dacht werd, en de beste wenschen voor de toekomst 
werden geuit. Het uur van vertrek riep ons echter te 
midden der feestvreugde weer naar buiten en wij 
scheidden van het plaatsje in de overtuiging, dat ook 
deze excursie voor allen langen tijd in aangename her
innering zal blijven. 

De terugtocht geschiedde op dezelfde wijze als de heen
reis. Te circa 9 uren kon de boot Nieuwersluis verlaten 
en na nog eenige uren onder een prachtigen sterrenhe
mel, in opgewekte stemming op het water te hebben 
vertoefd, werd na middernacht Amsterdam bereikt. 

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

R - K ; K E R K S T O I D U L P H U S T E y \ S S E ï i l i E . L F T -
^-C-.B.i.Eys- £}ovw^. 

j . . — 

I ' h o i o l i t h . v (i .1. T h i e m e , Arnhom 
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BIJ DE P L A A T . 
De bij dit nommer gevoegde plaat stelt voor het 

inwendige van de in aanbouw zijnde R.-K. kerk te 
Assendelft. 

Genoemde kerk, in Romaanschen stijl gebouwd, 
staat op een paalfundeering, waarvoor palen van 14 en 
16 M. lengte zijn geslagen; de buitenmuren zijn opge
trokken in Nederlandsche baksteen, hier en daar, voor
zooverre het versieringen en afdekkingen betreft, afge
wisseld door witte groefsteen. 

De binnenmuren der kerk zijn gemetseld in grijze 
kunstzandsteen (dubbele Waalvorm) en gevoegd; de 
kolommen , met basementen en kapiteelen van gepolijst 
marmer (St.-Anne), de kruisgewelven der zijbeuk 
eveneens gemetseld in grijze kunstzandsteen en ge
voegd , terwijl eenige banden enz. op de binnenmuren 
en gewelven in kleuren geschilderd zijn ten einde een 
harmonisch geheel te verkrijgen met de gepolychro
meerde houten bekapping, welke in de kerk zichtbaar 
is en de plaats van gewelf of plafond vervangt. 

De voornaamste vensters worden bezet met ge
schilderd gebrand glas, mede in Romaanschen stijl, de 
overige vensters worden voorzien van gewoon glas 
in lood. 

(A. etA.) D E PERRON-OVERKAPPING 
V A N HET NIEUWE CENTRAALSTATION. 

Met de fundeering van de overkapping achter het 
Centraalstation is men nu zoover gevorderd , dat een 
der penanten bij wijze van proef van eene versterkte 
fundeering is voorzien en binnen enkele dagen geheel 
opgemetseld zal zijn. 

Hiertoe werd het penant N" . 29 (van west naar 
oost gerekend) aangewezen, omdat daarin de meeste 
zetting was waargenomen en dus kon geacht worden 
in de ongunstigste omstandigheden te verkeeren. 

Nadat het metselwerk en de houten fundeering waren 
weggebroken, werden er bij de 21 stuks bestaande 
palen van 17 M. lengte, nog 28 stuks van 25 M. 
lengte geheid, hetgeen door die kolossale afmetingen 
eigenaardige bezwaren had. 

De heer J. Kooy, die het werk onderhands had 
aangenomen, wist evenwel zijne hulpmiddelen zoo 
doeltreffend in te richten, dat de inheiing van die 
lange palen ongestoord tot op de volle diepte kon 
plaatshebben en wel met behulp van een Morrisonhci, 
waarvan de stoomcilinder , op de paal geplaatst, 120 
slagen per minuut gaf en waarmede het mogelijk bleek 
alle palen op stuit in te drijven. 

De uitslag van deze beheiing kan als gunstig wor
den aangemerkt, ja zoo bevredigend, dat wij met 
grond mogen verwachten, dat nu onverwijld wordt 
voortgegaan met eene dergelijke versterking aan al 
de penanten, die daarvoor nog in aanmerking komen. 

Bij beschouwing van het belangrijke opstel met tee
kening over de fundeering van deze overkapping, in het 
Tijdschrift van het Kon. Instituut van Ingenieurs 1886— 
1887, 3<>' aflevering i»te gedeelte, komt men tot de 
overtuiging, dat bij de penanten aan de beide uiteinden 
(waarbij ook de meeste onder de 16 reeds gestelde 
spanten) geen noemenswaardige zetting is waargenomen 
en de versterking dus alleen zal behoeven te worden 
toegepast op ruim de helft der penanten. 

Nu de oplossing schijnt gevonden te zijn, mag 
verwacht worden, dat met den meest mogelijken spoed 
de nog veel omvattende werkzaamheden voor de al-
geheele voltooiing ter hand genomen zullen worden. 
Wanneer in het voorjaar met het opstellen der over
kapping kan worden voortgegaan, rest nog de om
legging van sporen en wissels, wat voor een zoo uit

gebreid emplacement nog een groot werk op zichzelf 
is en waarmede geruime tijd gemoeid kan zijn. 

Het is daarom te wenschen, dat van overheidswege 
alles worde in het werk gesteld om de voorbereiding 
en uitvoering der nog te verrichten werkzaamheden te 
bespoedigen, opdat het kostbare gebouw niet langer 
renteloos sta en het publick eindelijk eens het onge
rieflijke en gevaarlijke houten gebouw zal zien verdwijnen. 

Wij vertrouwen dan ook, dat de termijn van Mei 
1889, in de dagbladen genoemd als die waarop de 
ingebruikstelling kan worden tegemoet gezien, wel 
voor eenige inkorting vatbaar is, zoo men namelijk 
niet met nieuwe moeilijkheden te kampen heeft. 

(A.etA.) HET STOPPEN V A N E E N E W E L BIJ 
HET M A K E N EENER B ETON EU N D E E RING. 
Een niet dagelijks voorkomend geval, dat mij ge

beurde bij het maken van de bctonfundecring eener 
keersluis, is misschien wel waard in breeder kring be
kend te worden. 

De omheiing waarbinnen de keersluis met beton-
koffcr gebouwd moest worden, bestond uit één ge-
ploegden damwand van 20 cM. dik, terwijl de dam-
palen 30 cM. in het vierkant waren. Midden door 
den koffer was eene damwand-rij geslagen, die als 
scherm wand dienstdeed ; genoemd scherm reikte tot 
de halve hoogte van de te storten betonlaag, die 2 me
ter dik was en gestort werd in twee lagen, elk van cén 
meter. 

De wijze van betonstortcn geschiedde in het natte, 
met den bekenden betonkokcr en den kipbak. 

Het beton bestond uit 6 deelen waterkalk, 7 deelen 
tras, 5 deelen rivierzand en 18 deelen brikken. De 
specie werd vooraf in den mortclmolen bereid en daarna 
met de brikken gemengd. Deze methode heeft dit 
voor, dat de specie beter aan de brikken hecht en er 
bij het storten minder kalkslib ontstaat dan bij het 
direct mengen van de droge specie met de brikken. 

Nadat het beton gestort was, werden de werkzaam
heden gedurende eenige weken gestaakt, om de ver
steening van het beton volkomen te doen plaatshebben, 

j Daarna werd met het watermalen aangevangen, om 
I vervolgens met het metselen te beginnen. 

Alles ging voorspoedig; de damwand was volkomen 
: dicht en het water was binnen weinige dagen verwij-
' derd; maar toen het water bijna tot op de betonlaag 

was weggemalen, zagen wij eene vrij krachtige wel 
! die zich een weg door de betonlaag had gebaand. 

Het beton was prachtig en hard als metaal; hoe kon 
deze wel zich daardoor een weg gebaand hebben? 

Bij het gedeeltelijk wegbreken van het beton rondom 
de wel, bleek het, dat het water over niet meer dan 
de oppervlakte van één dM' . de specie had medege
voerd en de brikken dus kaal waren; voorts dat het 
water in eene rechte lijn door de laag opsteeg. Hoe 
dit zich had toegedragen meen ik op de volgende wijze 
te kunnen verklaren. 

Zooals ik zeide, was de damwand volkomen water
dicht en wel zoo, dat wij gedurende het storten eene 
opening moesten maken, om het overtollige water, 
dat binnen den damwand ontstond, af te voeren. 

Toen de betonstorting was afgeloopen, geraakte door 
een toeval deze opening dicht. Het water buiten den 
damwand was later geregeld iets hooger dan daar
binnen, waardoor de betonlaag natuurlijk een zekere 
opwaartsche drukking had te weerstaan , zoodat de wel 
door de nog niet verharde specie zich een weg baande. 

De vraag was nu: hoe de wel te stoppen ? De ge
wone wijze: het plaatsen van buizen op de wel, kon 
niet worden toegepast. Wij bereikten ons doel even
wel op de volgende wijze: Over de wel werd een 



276 D E O P M E R K E R. 27 Augustus 1887. 

zeil gelegd van fc 8 M ' . oppervlakte en wel zoodanig, 
dat de wel zich in het midden eronder bevond. Onder 
het zeil werd een laag mospapier gelegd, dat dienen 
moest om het zeil op de ongelijke beton-oppervlakte 
en bij belasting met het metselwerk waterdicht te doen 
aansluiten; alleen een strook van 10 cM. breedte, vanaf 
het midden naar een der zijkanten , werd niet met mos
papier belegd ; hier had dus het welwater gelegenheid 
tot afvloeien. 

Nu werd begonnen met het optrekken van het met
selwerk in portland-cement en wel van buiten af naar 
het zeil toe tot een hoogte van minstens 12 lagen; 
het zeil werd vervolgens aan drie zijden ingemetseld 
tot alleen de strook van ± 10 cM. breedte overbleef, 
welke in dezelfde richting doorliep tot aan de binnen
zijde van den damwand en rondom niet vallende tanden 
was uitgespaard. Het water kon nu alleen zijn uitweg 
vinden langs deze sleuf onder het zeil door. 

Nadat dit metselwerk versteend en geen oppersing 
of uitspoeling meer te vreezen was, werd het over
gebleven driezijdige prisma volgemetseld en wel met dit 
gevolg, dat het gelukte de wel volkomen te stoppen. 

L . J. R. 

(A. et A.) I N G E Z O N D E X . 
Mijnheer de Redacteur, 

Ik wensch even terug te komen op de laatste mede-
deeling in De Opmerker betreffende het nieuwe Rijks
universiteitsgebouw te Utrecht, te meer omdat uw 
bericht in de meeste groote dagbladen is overgenomen. 

Ik laat de quaestie zelve rusten, m. a. w. ik blijf 
geheel buiten de voorkeur voor het plan Gugel-Vermeys 
of het zoogenaamde regeeringsontwerp; maar waar ik 
bepaald op wil wijzen, is op de onjuiste bewering dat 
het laatstgenoemde plan naar schetsen van den heer 
Dr. P. J. H. Cuypers op het bureau van den rijks-
bouwkundige Van Lokhorst werd uitgevoerd. 

Die bewering trok mij aan, en ik geloof dat mijne 
information juist zijn indien ik mededeel , dat de heer 
Ur. 1'. J. H . Cuypers in dezen geheel buiten de zaak-
staat. 

M. a. w., dat de rijksbouwkundigc Van Lokhorst 
in dit geval alleen de man is wien, indien het ontwei]) 
uitmunt, de eer toekomt, indien het geen toejuiching 
verdient, de afkeuring trett. 

Nu zal het mij groot genoegen doen wanneer alle 
bladen, die uw bericht overnamen, ook zoo goed 
willen zijn, deze misschien weinig beteekenende , maar 
om der waarheid wille wel beduidende mcdedeeling 
over te nemen. 

Ik betuig u mijnen dank voor de plaatsing. 
X . 

Welke van beide lezingen het naaste bij de waarheid 
komt doet weinig tot de hoofdzaak af. Het vermelde 
feit, dat van regeeringswege een ontwerp voor de 
Utrechtsche Universiteit in bewerking is, waarvooreen 
plan, door particuliere architecten vervaardigd, moet 
wijken, schijnt juist te zijn. 

De Redactie. 

IETS OVER DEN GOTHISCHEN K E R K B O U W 
IX N E D E R L A N D . 

(Vervolg en slot van pag. 269.) 
De Nederlandsche kerken uit den Gothischen tijd 

zijn slechts zelden van stcenen gewelven voorzien. De 
meening is uitgesproken , dat de minder vertrouwbare 
ondergrond dikwijls het maken van gewelven belet 
heeft. Het komt ons voor, dat deze verklaring tamelijk 
gezocht is en dat men de gewelven meestal wegge
laten heeft, om de hooge kosten, die zij met zich 

I brachten, te vermijden. Onder de kerken, die geheel 
! van steenen gewelven voorzien zijn, noemen wij: de 
j St.-Maartenskerk te Utrecht, de St,-Cunerakerk te 

Reenen, de St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch, de St.-
! Maartenskerk te Groningen, de St.-Jacobskerk te Utrecht, 
! de Buurtkerk te Utrecht, de St.-Maartenskerk te Zilt-

Bommel, de Lieve-Vrouwekerk te Breda, de Lieve-
j Vrouwekerk te Dordrecht, de St.-Walburgskerk te 

Arnhem, de St.-Xicolaaskerk te Kampen, de Lieve-
; Vrouwekerk te Kampen, de St.-Michielskerk te Zwolle, 

de St.-Joriskerk te Amersfoort, de St.-Eusebiuskerk te 
Arnhem, de St.-Lebuinuskerk te Deventer, de St.-
Walburgskerk te Zutfen, de Lieve-Vrouwekerk te 
Harderwijk en de St.-Catharinakerk te Utrecht. 

Bij eenige kerken zijn alleen de zijschepen en de 
kooromgang gewelfd , b.v. de St.-Catharinakerk te Am
sterdam , de St.-Bavokerk te Haarlem (die ook een 
gewelf boven het kruis heeft), de St.-Pancraskerk te 
Leiden, de St.-Vituskerk te Xaarden, de St.-Ursula-
kerk te Delft, de St.-Laurcnskerk te Rotterdam en de 
St.-Laurenskerk te Alkmaar. 

Xaar de tanden, uitgespaard voor de niet tot uit
voering gekomen luchtbogen , te oordeelen, heeft men 
bij de St.-Bavokerk te Haarlem en de St.-l'ancraskerk 
te Leiden wel het voornemen gehad, ook in het mid
denschip steenen gewelven te maken, doch is men 
later van dit denkbeeld teruggekomen. 

Wanneer houten gewelven aanwezig zijn, heeft men, 
ter hoogte van hunne geboorte, zware eikenhouten 
binten van muur tot muur aangebracht. Deze binten 
rusten op muurstijlen, waarmede zij door middel van 
sleutelstukken en karbeels verbonden zijn De muur
stijlen rusten óf op de kapiteelen der zuilen tusschen 
de schepen, b.v. bij de St.-Xicolaaskerk te IJselstcin, 
óf op afzonderlijke muurzuiltjes, b.v. bij de St -Catha-
rinakerk te Amsterdam. Ook kraagsteenen worden 
wel tot hunne ondersteuning gebezigd. Bij de houten 
gewelven van de St.-Bavokerk te Haarlem zijn de kap-
gebinten boven de kruin aangebracht, en dus niet 
zichtbaar. 

De steenen gewelven zijn in den regel kruisgewel
ven , en onderscheiden zich dikwerf door sterk gebogen 
gewelfschilden. Bij kerken uit de XVe eeuw komen 
ook netgcwclven voor, b.v. in de St.-Janskerk te 
's-Hcrtogenbosch, de St.-Bavokerk te Aardenburg en 
de St.-Eusebiuskerk te Arnhem. 

De houten gewelven zijn soms kruisgewelven, b.v. 
in de St.-Xicolaaskerk te Amsterdam; tongewelven, 
b.v. in de St.-Vituskerk te Xaarden of ook wel net-
gewelven , zooals in de St.-Bavokerk te Haarlem. 

liet beschilderen der steenen of houten gewelven 
schijnt gebruikelijk geweest te zijn. In de St.-Xico
laaskerk te Kampen zijn nog fragmenten van schilder
werk op de steenen gewelven van het koor aanwezig; 
een zeer goed voorbeeld van de beschildering van een 
houten gewelf ziet men in de St.-Vituskerk te Naarden. 
Ook het koor der St.-Laurenskerk te Alkmaar prijkte, 
tot voor korten tijd, met dergelijk schilderwerk. 

Bij de kerken met steenen gewelven treft men zware 
stcunbecren, soms ook luchtbogen aan. Het komt 
voor, dat deze luchtbogen twee hoog aanwezig zijn, 
bv. aan de St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch, of ook, 
dat zij, ofschoon de kerk gewelven van steen heeft, ge
heel ontbreken en ook nimmer bedoeld zijn, bv. bij 
de St.-Xicolaaskerk te Kampen. De stcunbecren zijn 
bij de kerken der XHIe en XIVc eeuw tamelijk een
voudig. In de XVe eeuw begint men ze rijker te 
behandelen, en worden zij met traceeringen, consoles, 
baldakijns, balen (die dan overhoeks geplaatst worden) 
en ornementwerk versierd. Deze rijkere tooi vindt 
echter alleen bij die kerken plaats, waar gehouwen 

27 Augustus 1887. D E O P M E R K E R . 277 

steen het grootste gedeelte der constructie vormt. De 
stcunbecren der kerken, die geheel uit baksteen ge
bouwd zijn, blijven, ook in den laatsten tijd der Go-
thiek, eenvoudig van vormen. Rijk versierde stcun
becren ziet men aan den toren der kerk te Woudrichem, 
den toren der Lieve-Vrouwekerk te Amersfoort, de 
St.-Janskerk te 's-I Iertogenbosch , de St.-Catharinakerk 
te Amsterdam, den toren der St.-Ursulakerk te Delft, 
enz. Soms staan de steunbeeren inwendig, bv. in de 
Lieve-Vrouwekerk te Viancn, de St.-Jacobskerk te 
's-Hage , enz. 

De zuilen der Xederlandsche kerken uit den Gothi
schen tijd zijn in den regel rond. Betrekkelijk zelden zijn 
zij van kleinere zuiltjes of schalken tot dracht der ge-
welfribben voorzien. Deze geprofileerde zuilen ziet men 
in de St.-Maartenskerk te Utrecht, de St.-Catharinakerk 
te Amsterdam, de St.-Xicolaaskerk te Kampen, de 
St.-Cunerakerk te Reenen, de St.-Janskerk te 's-Her
togenbosch , de St.-Jacobskerk te Utrecht, de Buurtkerk 
te Utrecht, de St.-Maartenskerk te Zalt-Bommel, de 
Lieve-Vrouwekerk te Vianen, de St.-Michielskerk te 
Zwolle, de St.-Joriskerk te Amersfoort, de X.Z.-
Kapel te Amsterdam, de St.-Eusebiuskerk te Arnhem , 
de St.-Stevenskerk te Nijmegen, de St.-Maartenskerk 
te Harderwijk, enz. Onder de kerken met ronde 
zuilen noemen wij: de St.-Xicolaaskerk te Amsterdam , 
de Lieve-Vrouwekerk te Breda, de St.-Pancraskerkte 
Leiden, de St.-Gommaruskcrk te Enkhuizen, de Lieve-
Vrouwekerk te Hoorn, de St.-Xicolaaskerk te Edam, 
de Pieterskerk te Leiden, de St. Pancraskerk te Enk
huizen , de St.-Laurenskerk te Alkmaar, de St.-Vitus
kerk te Xaarden, de St.-Laurenskerk te Rotterdam, 
de St.-Xicolaaskerk te IJselstein, de St.-Bavokerk te 
Haarlem, de St. Laurenskerk te Weesp, de St.-Jacobs
kerk in Den Haag, de St. Xicolaaskerk te Monniken
dam, de Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht, de St.-
Nicolaaskerk te Elburg, de Lieve-Vrouwekerk te 
Kampen, de St.-Janskerk te Schiedam , de Bakenesser-
kerk te Haarlem. de St. Ursulakerk te Delft, de 
St.-Maartcnskcrk te Franeker, de St.-Janskerk te Gouda, 
de St.-Maartenskerk te Bolsward, enz. 

De geprofileerde zuilen gaan soms, zonder kapitee
len, in de gewelfribben en boogprofielen over, b.v. in 
de St.-Janskerk te 's-Hcrtogenbosch; een dergelijke 
aanleg wijst op den laatsten tijd der Gothiek. Bij an
dere kerken hebben de zuiltjes, die de gewelfribben 
dragen, kapiteelen , en worden de overigen door de 
voortzetting der boogprofielen gevormd, hetwelk men 
o. a. waarneemt aan de St.-Maartenskerk te Utrecht, 
de St.-Cunerakerk te Reenen, de St.-Jacobskerk te 
Utrecht, de Buurtkerk te Utrecht, de St.-Maartenskerk 
te Zalt-Bommel, de St.-Michielskerk te Zwolle, de 
St.-Eusebiuskerk te Arnhem, de St.-Stevenskerk te 
Nijmegen, enz. In de Lieve-Vrouwekerk te Vianen 
vindt men geprofileerde zuilen, die lijstwerk in plaats 
van kapiteelen vertoonen. In de St.-Catharinakerk 
en in de N . Z.-kapel te Amsterdam zijn geprofileerde 
zuilen aanwezig, die, behalve onder de gewelfribben, 
ook onder de boogprofielen kapiteelen vertoonen. 

Zijn de zuilen rond, dan hebben zij kapiteelen; 
slechts in het koor der St.-Bavokerk te Haarlem 
en in de St.-Nicolaaskerk te IJselstein neemt lijstwerk 
de plaats dezer kapiteelen in. Soms hebben de kapi
teelen geen versiering, b.v. in het schip der St.-Jacobs
kerk te 's-Gravenhage of in de Broederenkerk te Zutfen. 
Meestal zijn zij echter van een, twee of drie kransen 
van bladen voorzien, een enkele maal ook met fan
tastische diervormen getooid, b.v. in de St.-Vituskerk 
te Naarden. De abacus heeft meestal denzelfden grond
vorm als het basement der zuil. 

Het basement der geprofileerde zuilen is veelhoekig 

in plan; daarop komen dan de basementen der afzon
derlijke geledingen samen. In den laatsten tijd der 
Gothiek worden de basementen der geprofileerde zui
len met spiraalvormige cannelures, ruiten en dergelijke, 
aan de Romaansche versieringskunst herinnerende or
nementen voorzien , b.v. in de St.-Eusebiuskerk te 
Arnhem, de St.-Stevenskerk te Xijmegen en in de St.-
Catharinakerk te Amsterdam. 

Ook de ronde zuilen gaan in een veelhoekig base
ment over, dat achthoekig is in de St.-Xicolaaskerk 
te Amsterdam, de Lieve-Vrouwekerk te Breda, de 
St.-Xicolaaskerk te IJselstein , de Lieve-Vrouwekerk 
te Dordrecht, de St.-Bavokerk te I Iaarlem , de St.-
Laurenskerk te Rotterdam, de St.-Vituskerk te Xaar
den, de St.-Laurenskerk te Weesp, de St.-Ursulakerk 
te Delft, de St.-Janskerk te Gouda, de St.-Laurens
kerk te Alkmaar, enz. De tienhock wordt gevonden 
bij de basementen in de St -Pancraskerk te Leiden, 
twaalfhoekige basementen treft men in de St.-Pie-
terskerk te Leiden aan, ronde in de Lieve-Vrouwe
kerk te Kampen. De overgang van het veelhoekig 
basement tot de ronde zuilschacht wordt gevormd 
door een torus. 

De pijlers in het kruis der kerk zijn soms gevormd 
uit vier halfronde pilasters, b.v. in de St.-Bavokerk te 
Haarlem , of geprofileerd zooals in de St.-Maartenskerk 
te Utrecht en de St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch. 

Sommige kerken hebben een triforium, d. i . een 
smalle galerij boven de bogen van het middenschip. 
Men vindt dit in de St.-Maartenskerk te Utrecht, de 
St.-Janskerk te 's-I Iertogenbosch, de St.-Maartenskerk 
te Zalt-Bommel en de St.-Maria-Magdalenakerk te 
Goes; in vele kerken is het triforium door een reeks 
van nissen vervangen; soms ontbreken ook deze. 

De vensters der Gothische kerken hebben hierte-
lande voor het meerendeel hunne traceeringen verloren. 
De traceeringen, die nog bestaan, vertoonen over het 
algemeen rijke fiamboyant-vormen. De strengere stijl 
der Gothiek ziet men nog bij de vensters der St.-Maar
tenskerk te Utrecht en de kerk te Meersen in Limburg. 
Flamboyant-vormen treft men aan in de vensters der 
Lieve-Vrouwekerk te Breda, in het noorder transept 
der St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch, de St.-Michiels
kerk te Zwolle, het noorder transept der St.-Bavokerk 
te Haarlem, de St.-Laurenskerk te Alkmaar, de St.-
Catharinakerk te Amsterdam, enz. Bij de St.-Maar
tenskerk te Utrecht en de St.-Janskerk te's-I Iertogen
bosch zijn aan de buitenzijde frontalen boven de vensters 
aangebracht, die rijk niet traceeringen versierd zijn. 
In vele kerken zullen oorspronkelijk glasschilderingen 
de vensters versierd hebben. Geen enkel overblijfsel 
van middeleeuwsche glasschilderkunst bleef echter in 
onze kerken bewaard. De glazen in de St.-Janskerk 
te Gouda en de St.-Xicolaaskerk te Amsterdam zijn 
reeds in den trant der Renaissance bewerkt. Voor de 
vensters is niet slechts de spitsboog, doch in den tateren 
tijd der gothiek ook de paanderboog en de halve 
cirkelvormige afdekking gebruikelijk. 

De meer of minder rijke versiering der kerkgebouwen 
hangt voornamelijk af van het materiaal waarin zij 
geconstrueerd zijn. Kerken, die hoofdzakelijk van ge
houwen steen gebouwd zijn , hebben meestal de rijkste 
versieringen, b.v. de St.-Maartenskerk te Utrecht, de 
St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch, enz Toch zijn er 
ook enkele kerken, die, ofschoon ze voor een groot 
deel uit groefsteen bestaan, nochtans zeer eenvoudig 
zijn, b.v. de St.-Pieterskerk te Leiden, of de St.-Lau
renskerk te Alkmaar. 

De zuilen zijn bij schier alle kerken van gehouwen 
steen; ook de bogen tusschen de schepen, de gewelf
ribben en de venster-omlijstingen bestaan dikwijls uit 
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dit materiaal. In de XVde eeuw was het zeer ge
bruikelijk , om de buitenmuren der kerkgebouwen , als 
ze van baksteen waren, van banden van bergsteen te 
voorzien; ook op de hoeken der steunbeeren werden 
dan blokjes van die steen aangebracht. Voorbeelden 
van dezen bouwtrant ziet men aan de St.-Laurenskerk 
te Rotterdam, de St.-Catharinakerk te Amsterdam, den 
toren te Ransdorp, de St.-Nicolaaskerk te Edam, het 
portaal der St.-Michielskerk te Zwolle, enz. De wan
den van het inwendige der kerken waren meestal voor 
bepleistering aangelegd. 

Is tufsteen aan eene Gothische kerk gebruikt, dan 
is die dikwijls afkomstig van de Romaansche kerk, 
ter vervanging waarvan zij gebouwd werd. 

In de XlIIde en XlVde eeuw werd ook Bcntheimer 
zandsteen, trachiet van den Drachenfels of Limburg-
sche mergelsteen gebezigd. Eerst in de XVde eeuw 
wordt ook de Belgische blauwe kalksteen gebruikt. 

Van het Gothische kerkmeubilair is hiertelande 
slechts betrekkelijk weinig overgebleven. Zondert men 
het IJselsteinsche grafmonument uit, dan kan men 
zeggen, dat alles tot de XVde of XVIde eeuw behoort. 

Als voorbeelden noemen wij slechts: de predikstoel 
in dc St.-Nicolaaskerk te Kampen, de koorbanken tc 
Bolsward, de H.-Gcestbank, een gedeelte van den 
predikstoel, de lezenaar, de koorbanken en het koor
hek in de St.-Bavokerk te Haarlem , de paneelen van 
het orgel der St.-Vituskerk te Naarden, thans in het 
Rijks-museum , het orgel der N.Z.-Kapel te Amster
dam , thans te Jutfaas, de koorbanken in de St.-Nicolaas
kerk te Amsterdam, de koorafsluitingen in de St.-Laurens
kerk te Weesp en de St.-Jacobskerk te Utrecht, het 
oksaal in de St.-Joriskerk te Amersfoort, een bank in 
de St.-Pancraskerk te Enkhuizen, dc banken der St.- Nico-
laaskcrk tc Edam, thans in het Rijks-museum, de 
doopvonten in de St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch en 
de St -Walburgskerk te Zutfen , de koorbanken in de 
Lieve-Vrouwekerk te Breda, enz. Wat kort voor de 
hervorming vervaardigd werd, toont reeds den stijl der 
Renaissance. 

A. W. WEISSMAN. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GRAVENHAGE. Bij Koninklijk besluit van 15 Augustus 

zijn, met intrekking van de daaromtrent bestaande bepalingen, 
vastgesteld de volgende bijzondere voorwaarden voor benoem
baarheid tot technische betrekkineen bij den waterstaat en 
de burgerlijke openbare werken in Ncderlandsch-Indië, en re
gelen betreffende de uitzending van personeel uit Nederland 
voor zoodanige betrekkingen: 

Artikel 1. Bij den waterstaat en de burgerlijke openbare 
werken in Indie zijn benoembaar: a. tot adspirant-ingenicur 
en dc hoogere ingenieursrangen: Zij, die het diploma hebben 
van civiel-ingcnieur, bedoeld bij artikel 61 der wet van 2 Mei 
1S63 {Xedcr/andsc/i Staatsblad n". 50); b. tot architect: 1". Zij , 
die voldaan hebben aan de vcreischtcn hieronder sub c, i°. 
of 2". aangewezen, en daarenboven hebben voldaan aan het 
examen overeenkomstig het bij dit besluit gevoegd program
ma B; Zij, die het diploma hebben van architect of bouwkun
dig ingenieur, bedoeld bij artikel 62 der wet van 2 Mei 1863 
(Nederlandsch Staatsblad n". 50); 3". Zij, die benoembaar zijn 
tot adspirant-ingenicur; c tot opzichter: 1". Zij, die hebben vol
daan aan het examen overeenkomstig het bij dit besluit ge
voegd programma A , nadat zij: óf den cursus voor cenc am
bachtsschool of andere inrichting tot vorming voor ondergeschikte 
betrekkingen, met de waterbouwkunde of burgerlijke bouw
kunde in verband staande, met goed gevolg doorloopen hebben 
of, blijkens door hen over tc leggen verklaringen van de 
meesters bij wie zij gewerkt hebben, voldoende kennis hebben 
verworven van het ambacht van timmerman; of, eindelijk, 
gedurende minstens drie jaren werkzaam geweest zijn bij de 
uitvoering van waterstaats- of bouwwerken, blijkens door hen 
over te leggen verklaringen van degenen, die de uitvoering van 
de werken hebben geleid; 2°. Zij, die met goed gevolg hebben 
afgelegd het examen voor opzichter bij den rijkswaterstaat in 
Nederland; 3". Zi j , die benoembaar zijn tot architect. 

Artikel 2. Zij, die bij het in werking treden van dit besluit 
bij den waterstaat en de burgerlijke openbare werken eene der 

in artikel 1 genoemde betrekkingen bekleeden of bekleed heb
ben of in het bezit zijn van een diploma van benoembaarheid 
daartoe, krachtens vroeger geldende bepalingen verkregen, 
worden beschouwd aan de eischen, bij artikel 1 voor diezelfde 
betrekking gesteld, voldaan te hebben, met dien verstande 
evenwel, dat zij, die krachtens de vroegere bepalingen alleen 
benoembaar zijn tot opzichter der 3de of der 2de klasse, niet 
tot opzichter der iste klasse kunnen benoemd worden, tenzij 
zij hebben voldaan aan het examen overeenkomstig het bij 
het besluit gevoegd programma A. 

Artikel 3. De examens volgens de bij het besluit gevoegde 
programma's A en B worden afgenomen in Nederland en Ne-
derlandsch-Indië door commissien, die in Nederland telkens 
wanneer daaraan behoefte bestaat, zullen worden benoemd 
door onzen Minister van Koloniën, en in Nederlandsch-Indiê 
zullen worden benoemd volgens voorschriften, uit te vaardigen 
door den Gouverneur-generaal. 

Artikel 4. Voorzoover het personeel voor den waterstaat 
en de burgerlijke openbare werken niet in Nederlandsch-Indië 
kan worden gevonden, wordt het door Onzen Minister van 
Koloniën derwaarts uitgezonden en ter beschikking van den 
Gouverneur-generaal gesteld. 

Artikel 5. Geene uitzending heeft plaats dan nadat uit een 
van Kegeeringswege ingesteld geneeskundig onderzoek is geble
ken van cen gezond licliaamsgestel en vrijdom van gebreken, 
die voor den dienst in Nederlandsch-Indië ongeschikt maken. 

Artikel 6. Aan de zending uit Nederland zijn, behalve over
tocht voor gouvernementsrekening op den voet der daarom
trent geldende bepalingen, verbonden de volgende voordeden: 

i°. voor hen, die bestemd zijn om tot adspirant-ingenicur 
te worden benoemd: 

a. eene voorloopige bezoldiging van ƒ 150 (eenhonderd vijf
tig gulden) 'smaands; 

b. eene gratificatie voor uitrusting, ten bedrage van ƒ 3 0 0 0 ; 
2". voor hen, die bestemd zijn om tot architect te worden 

benoemd: 
a. eene voorloopige bezoldiging van ƒ 1 0 0 'smaands; 
b. eene gratificatie voor uitrusting ten bedrage van ƒ 1 0 0 0 ; 
3 0 . voor hen, die bestemd zijn om tot opzichter te worden 

benoemd: 
<;. eene voorloopige bezoldiging van ƒ 6 0 'smaands; 
b, eene gratificatie voor uitrusting ten bedrage van ƒ 5 0 0 . 
De voorloopige bezoldigingen gaan in met den dag van in

scheping naar Nederlandsch-Indie. 
Artikel 7. Zij , die door Onzen Minister van Koloniën ter 

beschikking van den Gouverneur-generaal worden gesteld om 
te worden benoemd tot eene der in dit besluit genoemde be
trekkingen, verbinden zich tot teruggave van alle gelden, welke 
ten behoeve van hen zijn voldaan ter zake van overtocht cn 
van gratificatie voor uitrusting, indien zij binnen den tijd van 
vijf jaren na aankomst in Nederlandsch-Indie anders dan ten
gevolge van welbewezcn ziels- of lichaamsgebreken, buiten 
eigen toedoen ontstaan, uit 's lands dienst worden ontslagen, 
of indien zij niet binnen den hun aangewezen tijd naar Neder
landsch-Indie vertrekken. 

Artikel 8. Dit besluit treedt in werking met de afkondiging 
in Nederland door plaatsing in de Nederlandsch* Staatscou
rant en in Nederlandsch-Indie door opneming in het Staatsblad 
van Ncderlandsch-Indië. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Han
del en Nijverheid is aan den rijksopziener op de spoorweg
diensten A. J. Hendriks, te Amersfoort, mede opgedragen het 
dagelijksch toezicht op den dienst van de sectie Het Loo— 
Epe, van den spoorweg Apeldoorn—Hattem, met ingang van 
den dag, waarop die sectie voor het openbaar verkeer zal wor
den geopend. 

— Omtrent de opening der tentoonstelling ter viering van 
het gouden priesterschap van Paus Leo XIII , ontleenen wij 
aan de N. R. C. het onderstaande: 

De tentoonstelling werd Vrijdag j.1. te 11 uren in het uni
versiteitsgebouw te Amsterdam geopend, waar de kostbaar
heden, in drie zalen verzameld, geruimen tijd voor het publiek 
tegen geringe entree ter bezichtiging zullen worden gesteld. 

Eene dezer zalen wordt hoofdzakelijk ingenomen door voor
werpen uit het aartsbisdom Utrecht; eene andere door kost
baarheden uit het bisdom van Haarlem, terwijl in de derde 
zaal tal van zaken uit de overige bisdommen bijeengevoegd en 
tentoongesteld zijn en men in elk der drie zalen een altaar 
aantreft, door katholieken uit Roermond, Haarlemen Hilversum 
ingezonden, en waarvan het eerste vervaardigd werd onder 
toezicht van den heer Margry te Rotterdam, het tweede onder 
leiding van de heeren Cuypers en Stoltzenberg te Roermond, 
en het derde onder toezicht van den kunstschilder Brouwer. 

Bij een vluchtigen blik in het ronde wordt het oog dadelijk 
getroffen door eene schoone marmeren piëta van den heer 
Stracké te Haarlem, alsmede dooreen kunstgewrocht in brons, 
een statuet van Paus Adriaan V I , naar een model van prof. 
Stracke' te 's-Bosch vervaardigd. 

Tal van kostbare met grud gestikte kerkelijke priesterklee
deren {paramenia) en eene menigte minder kostbare ten ge-
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bruike der missionarissen, treft men hieraan, meest alle echt 
artistiek in kunst-naaldwerk uitgevoerd 

Twee kapitale schilderijen trekken bijzonder de aandacht, 
nl . de aflaat van Portinuncula door Phlippeau, en «Christus 
eeeft de sleutelmacht aan Petrus over", door Anton SterCK. 

Onder de vele kunstdrijfwerken verdient vooral de aandacht 
een levensgroote buste (medaillon) in brons van Z. H . Paus Leo 
XIII terwijl onder tal van schoone beeldhouwwerken dat van 
V d' Geld te 's-Bosch, onder het glasschilderwerk, dat van 
Nicoias te Roermond met eere mogen vermeld worden. Ta l -
looze fraaie, zeldzame cn dikwijls hoogst kostbare boekwerken 
zullen door kenners en liefhebbers om strijd als preciosa be
wonderd worden, terwijl dames hare studie zullen kunnen 
maken van het uiterst fijn linnen, dat over altaargewaden in 
groote menigte aanwezig is. r _ 

Dc officiëele opening door den heer J. F. Vregt, vicans-
eeneraal van het bisdom Haarlem, werd voorafgegaan door 
eene rede van prof. Jansen uit Rijsenberg, die cen expose gaf 
van de tentoonstelling. 

Onder de genoodigden waren leden van het Dagelijksch Be
stuur van Amsterdam, vele hooge R.-K. geestelijken van heel 
het land, benevens tal van geestelijken en bestuursleden van 
katholieke instellingen van Amsterdam. Nâ  de plechtige ope
ning werd eene wandeling door de zalen gedaan. 

Dc catalogus bevat 643 nommers. De voorwerpen blijven 
tot iS September tentoongesteld en worden vervolgens naar 
Rome opgezonden, om op den jubileumdag, 31 December, met 
alle geschenken der geheele katholieke wereld aan den Paus 
te worden aangeboden, om de behoeftige kerken van de noodige 
kerksieraden tc voorzien. 

Deze expositie zal dus een deel uitmaken van de wereldten
toonstelling, op 1 Januari 1888 in het Vaticaan te openen. 

G R O N I N G E N Het verzoek van den heer J. A. Nieuwenhuis 
om met ingang van 1 October eervol ontslag te bekomen als 
hoofdopzichter der gemeentewerken, werd door den Raad in 
zijne zitting van 20 dezer ingewilligd. 

KAMPEN Dc h»er W. G. Boele heeft bij den Gemeenteraad 
een 'voorstel ingediend om den heer Dr. J. Reicher, als direc-

teur der gemeente-gasfabriek, op wachtgeld te stellen en die 
betrekking te vercenigen met die van directeur der waterleiding. 

D E V E N T E R . De schilderijen-tentoonstelling alhier wordt op 
4 September geopend. 

B E R G E N - O I ' - Z O O M . Naar aanleiding van het rapport der Com
missie, belast met het onderzoek naar de meest practische 
middelen om in den slechten toestand van het drinkwater te-
dezerstede verbetering te brengen, is in den Gemeenteraad met 
algemeene stemmen besloten tot het verleenen van een kre
diet van ƒ 2100 tot het doen van boringen. 

— In 1886 had de stad Brussel prijzen uitgeloofd voor de 
beste gaskachels. De Jury had vier eischen na te gaan: zeker
heid tegen brand en ontploffing, bruikbaarheid in sanitair 
opzicht^ voordeelige exploitatie en goed werk; 23 exposanten 
dongen naar de prijzen. In de 1"' groep (gaskachels yoor de 
verwarming van lokalen; werd het kachelsysteem Wybaum 
met 6000 fr. bekroond; in de 2'1' (gaskooktoestcllen) bekwam 
niemand eenen prijs; in de 3 J ' (de zg. Rechauds) verkreeg het 
systeem Wobbe (tentoongesteld door M. Blind) eenen prijs 
van 1000 fr. 

B E N O E M I N G E N . 
In de plaats van den op verzoek eervol ontslagen directeur 

der Ambachtsschool te Middelburg, tevens leeraar in het recht
lijnig teekenen en timmeren, den heer H. J. Ganderheijden, is 
benoemd de heer R. Geldof te Middelburg. 

Met den benoemde waren tot het afleggen van bewijzen van 
bekwaamheid uitgenoodigd de heeren De Zeeuw, te Rotter
dam; Arendse, te Zieriksee; Mudde, te Goes, en Haeck. te 
Kralingen. 

— De Gemeenteraad te Groningen benoemde in zijne zitting 
van -o dezer den heer 1'. van der Wint, te Amsterdam, tot 
tweeden leeraar in het rechtlijnig en bouwkundig teekenen 
aan dc Burgeravondschool. 

— Bij beschikking van den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 25 Augustus 1S87, n". 2579 afd. O., 
is voor het tijdvak van 1 September 1S87 
tot en met 31 December 1888 benoemd tot 
adsistent voor de scheikunde aan de Po
lytechnische school te Delft, A . P. van 
der Kolf, te Rotterdam. 

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

AANBESTEDING. 
D. GEI.1SREEK M O L E N A A R , Architect, 

zal op Woensdag 31 Augustus 1887, voormid
dags 11 uur publiek aanbesteden in het Kof
fiehuis Dl HARMONIE, te Arnhem: 

H e t v e r b o u w e n v a n een P E R C E E L 
i n de Konings t raa t , voor reke
n ing v a n den H e e r L . Cohen. 

De Teekeningen liggen in voornoemd Kof
fiehuis ter inzage. Bestekken zijn verkrijg
baar a /O .50 per stuk bij de Boekhande
laren QEBE. C O H E N , lijjnstraat te Arnhem. 

A a n b e s t e d i n g . 
S T E E N G L O O I I N G ! 

Het BESTUUR van het Waterschap «Mijns-
heerenland van Moerkerken" zal op Vrijdag 9 
September 1887, v. m. elf ure in het koffie-
huis van L . V A N DONGEN ajh. Scheffers-
plein te Dordrecht aanbesteden: 

Het maken en leveren eener BA-
ZALTGLOOHNG langs den oe
ver der rivier „De Oudemaas", 
ten westen der haven te Put-
tershoek, ter lengte van 225 Dl. 

Het bestek ligt van af Woensdag 81 Au
gustus 1SS7 ter inzage in het koffiehuis »DE 
SINT JORIS" te Pultershoek. 

Inlichtingen bjj den Fabriek-Landmeter 
H . B E L J E R S te Puttershoek, door wien op 
Woensdag 7 September 1887 des n. m. 3 
ure de aanwijzing zal geschieden. 

De inschrjjvinzs-biljetten moeten worden 
bezorgd ten huize van den Djjkgraaf den 
Heer H . P. DE KAT V A N HARDINXVELD, 
in de Wijnstraat te Dordrecht daags vóór de 
besteding. 

AANBESTEDING. 
De Architect M. K. SMIT te Dieren, zal 

op Maandag 5 September e. k., des nam. te 
vijf ure. in het lokaal der Jongelings-Vcree-
niging aan den Rijksstraatweg te Dieren, 
aanbesteden: 

H e t bouwen van eene P A S T O R I E 
aldaar. 

Bestek en teekeningen liggen van Maandag 
29 Aug. ter inzage op genoemde jilaats. 
Locale aanwijzing Donderdag a. s des voorin, 
elf uur. 

BÜUtten inzenden uiterlijk twee uur vóór 
de besteding bjj den Architect voornoemd. 

VERZAMELING 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

„Architectura et Amicitia", 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, aan „DE BOUW
MEESTER" ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
KROONDE ONTWERPEN" aan te 
schatten, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten , daar de bovengenoemde „VERZA
MELING" door "DE HOU WMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware één 
geheel uitmaakt. Bjj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot de 
volgende prjjzen aan: 
in fraaie Portefeuille in plaats van ƒ14.60 voor ƒ 7. 
zonder de Portefeuille,, „ ,. „12— „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit 36 
Platen in Photolithographic, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „de 
Bouwmeester". 

Arnhem. De Uitgever P. GOUDA QUINT. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen oji Maandag 5 September 
1887, de 

h. 

De 

middags te l i uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

«. Hot bouwen van eene O P E N 
B A R E L A G E R E S C H O O L der 
l e k lasse , voor 600 k i n d e r e n , 
op een terre in aan de Ka t t en 
burgervaart . 
H e t bouwen van een K A D E 
M U U R langs de De R u y t e r k a d e 
(Oosterhoofd) van de Zwem- en 
B a d i n r i c h t i n g a ldaa r , tot de 
b r u g over de Oosteli jke door
vaart tusschen de Station
ei landen. 

.voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ 2 voor de sub « (me t3 
teekeningen) en ƒ 0.80 voor de sub b (metl 
teekening) genoemde. 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 
a genoemde .ten kantore van den Stads-
Architect, Raadhuis kamer N°. K i l , en voor 
de sub b genoemde ten kantore van den 
Stads-Ingenieur, Raadhuis kamer NA 98, ge
durende de week welke der besteding voor
afgaat. 

Ilitroemeester en Wethouders voornoemd: 
DBIESSEN, 

Wethouder. 
De Secretaris, 

L E . I0LLE. 
Amsterdam, 25 Augustus 18S7. 

Bouwterrein te koop. 
Aan den Roermondschen 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 hij den heer H. V A N 
GASSELT, Mr. Timmerman, aldaar. 
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BECKER & BIIDMNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

W A T E R P A £ -
I01IIIIT-

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 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

GeëmaMleerd-tjzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven No, 3, Rotterdam, 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlungd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
Tan uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische kluit- en hydraulische kalk. 

Billijke prjjzen en vrachten. 
Knnstgraniet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelievo op voornaam en adres te letten. 

DIJKERMAN & BUYZERD 
SPECIALITEIT 

in verplaatsbare Houten Gebouwen 
li lil, DA. 

L J . BACON & 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». MHO, 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos, 
geleverd. 

PIIIITIILITIIIIIiRAPHIE, PIIOTOZIMOGRAPBIB 
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 Phcullthegraphie, 
tyjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor l'hotazlnca-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijne Mi'-ri-otMie-iiirii'htini; 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 LID, LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

FABRIEK 1 R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N°. 3. 

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

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o m \ l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z y n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

R r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , R e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van 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 Hee) 
H . G. KNOOFS C.OZN . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

li. M 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 . M. d e n K o n i n g . 

KLOOS & VAN UlUIHill 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik. Q ^ S ^ ^ ^ a S S e W U S 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten ^ ^ i f ï ^ ^ ^ ^ f f i 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. TeiltOOllSt.) Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 
E Q U E K R E S , l l E T I E T T l ï S S ^ Ï S T f h u m u s m , « * . F " " " * l '0 ' i>hie«- en h a s a l . k e i e » . 

BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. m . H M b i k t t g » . W . n » te W i * l è O » . , U A i i h » » . 

D E I H T T & C ° . 
Oostgeedtjk 8 , # S , Botterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, C H U T - D 1 J Z E R S T E E M E G E L S . 

Groote voorraden. 
Stoomfabriek van gedreven en geslagen 

ZINK- en KOPERWERKEN. 
K L U S . T I 9 S O T & C " . 

Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van ijzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Houwkunst Amsterdam. 

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

rrOOHKETELS n \ U M l I l i E \ , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

AMSTERDAM. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 36. Z A T E R D A G 3 SEPTEMBER 1887. 

)) ornaat)* vat) ^ ^ • ^ C D O o t f c ^ ^ H 

iRCHITECTVRAET] MICITIA 

Redacteur-Uitgever F. \V. V A N GENDT TGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentie" 

Bureau van De Opnerker, Driekoningenstraat 2S, Arnhem. 

A.W.W., 
1 ABONNEMENT ƒ2.25 P e r 3 maanden of wel zesgulden per jaar, bij 

Bat j vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indiü f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia | A X SPRINGER, 
H . G. JANSEN en A. REIJDING. 

Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den Meer 
A. RïXJDlNGi Stadhouderskade 4 te Amsterdam, 

fVDVEKTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en IO 
cent voor een bewijsnommcr, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJK! NOMMERS. 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 Moofd-correspondent JOH. G. STKMI.ER CÜN., Boek 
F. J. BKKMMER H Z N . , Prinsengracht nSo, 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. 

Vergadering van de Schetsclub op Maandag den 
jiieu September, des avonds te halfnegen, in Maison 
Stroucken alhier. 

886*T C gewone Vergadering, te houden op Woensdag 
den 7im September, des avonds te acht uren, in het 
American hotel op het Leidseheplein alhier. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
l°. Mededeelingen van het Bestuur. 
2°. Bijdragen, te geven door den heer Th. G. 

Strengers. 
3°. Verkiezing van een Bestuurslid wegens het af

treden van den ist,-Secretaris, den heer F. J. 
Bremmer Hz. 

4°. Uitschrijven van een prijsvraag. 
Op de prijsvraag voor een Raadhuis zijn 7 ant

woorden ingekomen onder de volgende motto's: 
O; Architectura At ; W; Studio; Pcrse-

veranza; Adelante en 99, welke ontwerpen in de so
ciëteitszaal zijn geëxposeerd. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

F. J. Bremmer Hzn. 

(A.etA.) E N G E L S C H E S M A A K . 
Engeland en de Engelschen zijn in al hun uitingen 

een onuitputtelijke bron van waarnemingen, zoowel 
wegens de verscheidenheid, die zij onder een soort 
van eentonigheid verbergen, als om het verschil, dat 
hen kenmerkt bij een vergelijking met de Franschen 
of eenig ander volk. 

Engeland weet overigens zeer goed, dat men het 
zooveel aandacht schenkt en is zichzelf bewust van 
den zonderlingen indruk, dien het op een ieder maakt. 
Terwijl Duitschland niets wil dan „Alt-Deutsch", richt 
Engeland zijn blikken op het zoogenaamde esthetische, 
het fantastische, het origineele. Toiletten, meubels, 
juweelen, alles beantwoordt aan dit ijverig nagestreefd 
doel; het is een dwaasheid, een buitensporigheid , noem 
het waanzin! Dikwijls is het grappig, somtijds be 
koorlijk; enkele malen is het belachlijk en leelijk. 
D c R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k vuur d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e t de i n i t i a l e n A . e t A . 

Voornamelijk wordt dit bewaarheid met betrekking 
tot de gebouwen, waarin de Engelschen , sints korten 
tijd , de meest onverwachte effecten trachten te brengen. 
De tegenwoordige huizen in Engeland verschillen ten 
eenenmale van de woningen van voor twintig jaar. In 
de voorsteden en omstreken van Londen verdwijnt 
langzamerhand de treurige regelmaat der oneindige 
terrassen; men wil thans alleen landhuisjes uit den tijd 
van koningin Anna: daken van roode pannen, nauwe 
en hooge vensters, rez-de-chaussée's met groote vakken, 
buitengalerijen van hout met een vierdubbele laag wit 
bedekt, olijfkleurige deuren met wonderlijke kloppers, 
Chippendale-ameublementen: sterk maar stijf. In de 
tuinen laat men alleen esthetische bloemen toe: zon
nebloemen, pioen-rozen en reseda en tegen de muren 
klimplanten: wijngaard, jasmijn en klimop. Dit alles 
ziet er verleidelijk en coquet uit: een echt operette-
decoratief met geschilderd carton-pierre. 

Er is in den laatsten tijd een roman verschenen: Kelly 
Webster, waarin deze verandering nauwkeurig beschre

ven wordt en waarin de Engelsche zeden met zorg zijn 
bestudeerd door een schrijver , die waarschijnlijk lang 
in Engeland heeft vertoefd. De heer Léon Jolivard — 
aldus luidt de naam van den schrijver van Nelly Web
ster — schildert ons een geheel dorp , dat streng be
antwoordt aan de zooeven besproken verandering. Dit 
dorp, gelegen aan een der bochten van de Theems, 
heet Bedford-Park; het is de prototype van de gelief
koosde architectuur van koningin Anna. Het arme 
mensch kan er niets aan doen en zal zeker niet op 
dit wereldrond terugkomen om ernaar te kijken. Van 
het public-house „The Tabard" tot de kleinste villa, is 
alles in denzelfden barokken stijl opgetrokken, half-
Engelsch , half-Hollandsch. De kerk is zelfs niet aan 
deze esthetisch-Nederlandsche namaak ontsnapt en dc 
gebedenboeken, ten gebruike der geloovigen, zijn in 
rococostijl uitgevoerd, met elzevier-letter gedrukt op 
papier, dat door chemische middelen geel gekleurd is. 

Als men het uit den spoortrein ziet, zegt Léon 
Jolivard, gelijkt dit dorp met zijn scharlaken baksteenen 
op een bouquet klaprozen te midden van het dicht ge
bladerte der oude boomen, die het beschermen. Het 
is een doolhof van wegen, omzoomd met opzichtige 
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huisjes, die aanspraak maken op chic met hun licht
schermen van Japansch papier voor de ruiten, met 
hun kleine gordijntjes, die door linten van blauwe zijde 
opgenomen zijn en hun groote Chineesche lantarens, 
onbeholpen aan ijzerdraad bengelend, dat met groote 
spijkers aan den muur bevestigd is. Het schijnt dat 
het esthetisch is, en, wanneer het dit niet is, is 't 
toch fashionable en dat is voldoende. 

Om het tafereel te volmaken moet men er evenwel 
de personen bij zien. Men moet, zegt de heer Jolivard, 
een vrij beroep uitoefenen of tot den artistieken adel 
behooren om het recht te hebben zijn penaten te Red-
ford-park te vestigen. En dan de toiletten! 

Het is geen dame vergund zich daar naar haar eigen 
smaak te kieeden ; neen , men duldt er slechts de aarts
vaderlijke prcraphaclitischc japonnen, poëtisch, excen
triek , appelgroen , brun puce, ponceau, hemelsblauw, 
oranje en zwart, gesneden zooals de kleeren van onze 
overgrootmoeders; er is zelfs , in Regent-street, een 
groot modemagazijn, dat de specialiteit is voor stoffen , 
nuancen , halsdoeken en hoeden, parapluies en parasols 
a la Bedford-park. Het gehucht heeft ook zijn gepa-
tenteerden schoenmaker, die schoenen verkoopt met 
blauwe pofjes en gele veters en laarsjes met vergulde 
lelietjes-van-dalen. 

Wij Nederlanders gaan misschien ook te zeer dien 
weg op. Wij dwepen met het I7e-eeu\vsch — en 
dit is verklaarbaar , — zoo zelfs, dat sommigen ervan 
droomen weldra met wambuis, korte broek en flambard 
met veeren te wandelen langs de nieuwerwetsche schep
pingen in Oud-Hollandschen stijl. Is deze teruggang 
een gril of een bewijs van onvermogen ? Latere ge
slachten mogen daarover oordeelen ; vooralsnog is het 
vrijwel zeker, dat wij niet zoover zullen gaan als de 
Engelschen en gezond verstand genoeg zullen bezitten 
om te begrijpen dat, door overdrijving , iedere goede 
neiging schadelijk of belachlijk wordt. 

(A. et A.) HEIT NIEUWE SCHERM IN 
D E N STADS-SCHOUWBURG TE A M S T E R D A M . 

Met de opening van het winterseizoen in den Grooten 
Schouwburg te Amsterdam heeft men het fraaie scherm 
van Stortenbeker, dat de sporen zijner dienstjaren 
zichtbaar droeg, door een ander gordijn vervangen 
van de hand der heeren Grootveld en Maandag. De 
hoofdkleur van het scherm is grijsbruin in twee nuancen : 
donkere ornementen op een lichten grond. Aan de 
zijden en van boven wordt het ten deele verborgen 
door geschilderde roode draperieën , terwijl van onderen 
en aan weerskanten van het hoofdvlak zich een breede 
lijst vertoont, bestaande uit vruchtenguirlandes tusschen 
scherp sprekende vergulde banden. Aan den onder
rand hangt eindelijk een symmetrisch verdeelde lambre
quin , tusschen welks deelen zich groote kwasten ver-
toonen op een achtergrond van dunne zilveren franje. 
In het midden van het doek is een groot medaillon 
aangebracht, gestoffeerd met een aantal kinderfiguren; 
in den benedenrand zijn, aan de hoeken, de portretten 
van Vondel en Von Weber en, in het midden, het 
Amsterdamsch wapen geplaatst. 

Of de gemeente-architecten geraadpleegd zijn bij de 
keuze van dit ontwerp weten wij niet, evenmin om 
welke redenen de decorateur Stortenbeker de gunst 
der bestuurderen schijnt verbeurd te hebben; hij heeft 
toch vaak, o. a. bij de binnendecoratie van den schouw
burg en bij de compositie van het vorig scherm, door
slaande bewijzen zijner bekwaamheid gegeven. Hoe 
dit zij, het doet ons leed dat in onze fraaie schouw
burgzaal geen beter ontworpen voordoek is opgehan
gen, dan wij er thans aanschouwen. Als men het 
ornement beziet, komt men tot de overtuiging, dat de 

makers van het doek in dit opzicht niet bijzonder uit
munten. Wat men van de teekening en de kleur der 
figuren in het medaillon zeggen moet , kan slechts 
ongunstig luiden; de omlijsting daarvan is onsmaakvol 
en overladen. Het stadswapen daar beneden is bij
zonder primitief van omtrek, en de cartouche-vorm, 
waarin het prijkt, op zijn minst genomen onbevallig: 
over de schildhouders zullen wij maar zwijgen. 

Wij missen in de geheele compositie die fijne kleur 
en zorgvuldige detailleering, waardoor het vorig doek 
juist zoo volkomen in harmonie was met de architec
tuur en de kleur van de zaal. Het blijkt alweer dat 
men niet altijd goeddoet het ontwerpen van belang
rijke deelen van een gebouw aan tooneeldecorateurs 
op te dragen. 

(A. et A.) C L A U D E B A L L I N 
(1615-1678). 

De biografen van Fransche kunstenaars uit de l8<l« 
eeuw ondervinden bij hunne studiën van het leven en 
de werken der artisten menigmaal moeilijkheid. Om
trent den eerstgenoemden factor ontbreken dikwijls de 
noodige bijzonderheden bijna geheel, zoodat de schrijver 
zich uitsluitend tot de behandeling van het werk moet 
bepalen. Voor den zilversmid van Lodewijk X I V is 
het tegenovergestelde het geval; hier ontbreekt het 
werk — wij kennen het althans slechts door enkele 
voorbeelden en gravuren, die gelukkigerwijs nog be
waard zijn gebleven. 

De zilversmeedkunst, die in alle tijdperken der 
Fransche kunstgeschiedenis op zoo hooge trap stond, 
kennen wij bijna uitsluitend door geschreven of ge-
teekende overleveringen; de kunstwerken zelf zijn 
bijna allen verdwenen. Het weinige, dat evenwel in 
musea of particuliere verzamelingen die kunst verte
genwoordigt , doet ons ten zeerste het verlies van de 
groote massa kunstvoorwerpen betreuren , die de Fran
sche ateliers hebben voortgebracht. 

Van de middeleeuwen tot de regeering van Lodewijk 
X I V heeft de zilversmeedkunst verschillende phasen 
doorloopen; alle eigenaardige kenmerken daarvan met 
juistheid op te geven is helaas niet mogelijk, daar de 
bewijsstukken door verschillende oorzaken verdwenen 
zijn. Deze oorzaken zijn hoofdzakelijk de oorlogen 
tijdens de hervorming, de noodlottige gebeurtenissen 
van den laatsten tijd der regeering van Lodewijk X I V 
en eindelijk de Revolutie. Op een menigte plaatsen, 
waar in de l6' l e en 1^' eeuw de Protestanten meester 
waren, werden de schatten der kerken vernield of 
verspreid. Het is bijna ongelooflijk, zegt Deville in 
zijn Tombeanx de la Cathedral* de Rotten, dat de cal
vinisten, die in de X V I H b eeuw een oogenblik in Nor-
mandië heerschten, in de Kathedraal van Rouaan meer 
verwoestingen aanrichten, dan de „niveleurs" van 1793. 

Nadat zij de standbeelden der grafmonumenten en 
de tomben zelf hadden vernield, lichtten zij alle kope
ren graven, die zich in de kerk bevonden, om te zien 
of er schatten in verborgen waren. Zij rukten zelfs 
de stukken koper, die verschillende graven en kerken 
tot versiering dienden , van hun plaats. 

In alle steden, waar zij het gezag in handen kregen, 
werd op dusdanige wijze gehandeld en vonden tallooze 
stukken smeedwerk hun weg naar den smeltkroes. 

Onder Lodewijk X I V , en meer bepaald gedurende 
de eerste jaren zijner regeering, brachten een aantal 
kunstenaars van groot talent, wier gaven wij kunnen 
beoordeelen naar de verzamelingen van ontwerpen, die 
zij ten dienste hunner vakgenooten uitgaven, werken 
voort, die voorbeelden zijn van keurigen smaak, wonde
ren van elegante vormgeving en kunstvolle bewerking; 
ongelukkigerwijze noodzaakten de onherstelbare ram-
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pen van den oorlog den Koning tegen het einde 
zijner regeering, den 5llt'" December 1689, het besluit 
te nemen al het zilversmeedwerk, dat in de kamers 
dienstdeed en de massief-zilveren meubels der salons te 
Versailles naar de Munt te doen overbrengen; hoeveel 
meesterstukken toen versmolten zijn om de tijdelijke 
en betrekkelijk onbeteekenende hulpbron van drie mil
lioen in 't leven te roepen, is niet na te gaan. 

Eindelijk kwam de Revolutie ; de vernietiging van de 
schatten van Saint-Denis en andere Fransche kerken 
werd voor de geschiedenis der zilversmeedkunst, wat 
voor de Oudheid de brand der Alexandrijnsche biblio
theek was. Het waren de adelbrieven van zijn in-
dustriëele kunst, die Frankrijk toen zelf verwoestte. 

In de ramp van 1689 ging bijna het geheele werk 
onder van Claude Ballin, wiens levensgeschiedenis wij 
in korte trekken zullen verhalen. 

Claude Ballin, die misschien het best het ideaal 
verwezenlijkte van den buitensporigen rijkdom, dien 
Lodewijk X I V zich dacht, werd in 1615 te Parijs 
geboren. Hij was de zoon van een gunstig bekend 
zilversmid, Pierre Ballin in N.-Boisvin. Men zegt, 
dat hij de teekenkunst alleen bestudeerde in zijns 
vaders werkplaats met het nateekenen van gravuren 
naar de schilderijen van Poussin en zich vervolgens 
bekwaamde op teekenscholen, die verschillende parti
culieren bij zich aan huis hielden, daar in dien tijd 
noch de Académie de pcinture et de sculpture, noch 
de Manufacture Royale des Gobelins bestond. 

Ballin legde zich niettemin met ijver op het smeed-
vak toe, werkte met groote volharding, zoo zelfs, dat 
hij op negentienjarigen leeftijd vier groote zilveren scho
tels vervaardigde, waarop de vier hoofdtijdperken der 
wereld waren voorgesteld. Men beschouwde deze scho
tels als meesterstukken en vond ze zoo schoon, dat zij 
eenigen tijd daarna, volgens een tijdgenoot van den 
kunstenaar, werden verguld. 

Kardinaal Richelieu, zegt zijn eerste biograaf (') 
kocht deze schotels, waarop Ballin er vier vazen bij 
maakte, geheel in overeenstemming met vorm en tee
kening der schotels. Sarrazin, een beeldhouwer van 
talent uit dien tijd, stond verbaasd over de gaven van 
een zoo jong mensch als Ballin en liet hem verschei
den zilveren bas-reliefs drijven, o. a. Dc droomen van 
Pharao, die van zeldzame schoonheid moeten geweest zijn. 

Ballin werd tevens belast met het emailleeren van 
den eersten degen en den eersten hausse-col (*), die de 
jeugdige Lodewijk X I V droeg. Hij voerde tevens het 
beeld van den schutspatroon van St.-Rémy uit, dat de 
koning aan de kerk van Reims bij zijn kroning ten 
geschenke gaf. Hij maakte eveneens voor Anna van 
Oostenrijk een gouden spiegel van groote waarde; 
eindelijk vervaardigde hij voor verschillende kerken te 
Parijs, Saint-Denis en Pontaine werken van bewonde
renswaardige schoonheid. 

Claude Ballin was vijf-en-twintig jaar, toen hij den 
3i a t e " Januari 1640 te Saint-Gervais huwde met Suzanna 
Guillain. 

De versiering der tuinen van Le Nötre te Versail
les vereischte het veelvuldig gebruik van decoratieve 
vazen. Zij zijn er nog in grooten getale aanwezig van 
marmer en brons; zij karakteriseeren volkomen den 
stijl van Lodewijk X I V en onderscheiden zich niet 
door eenvoud en zuiverheid van lijnen , maar worden 
opmerkelijk door een zekeren fijn gekuischten smaak, 
die den rijkdom en overvloed van ornementen be-
heerscht. Het meerendeel der bronzen vazen, die door 
de kunstcritici het meest worden gewaardeerd, is van 

(l) Glories 2\rrault. Lei hommes illustres qui ent paru en France 
pendant ce siècle. — Paris, 1696; 2 vol. in f». 

(*) Halsbedekking van metaal. 

de hand van Claude Ballin en gegraveerd door Lcpan-
. tre, in 1673. 
I Maar de fraaiste werken, die onder de leiding van 

Colbert voor den Koning werden uitgevoerd, waren zil
veren tafels, waarvan het drijf- en beeldhouwwerk — 

I zoo massief als de meubels waren — tienmaal meer 
waarde had dan het materiaal zelf. Het waren toorts-

! dragers of groote guéridons van acht a negen voet 
i hoog, bestemd voor het dragen van candelabers of 
! girandoles, groote vazen om oranjeboomen in te plan-
I ten en groote draagbaren om ze naar willekeur te ver-
I plaatsen , kommen , kandelaars, spiegels , alle u-erken, 
j waarvan de pracht, de sierlijkheid en de goede smaak, 
i zeker beter dan iets anders kunnen dienen om een 
! juist denkbeeld te geven van de grootheid van den 
' Vorst, die de voorwerpen in het leven had doen roe-
I pen. Zij werden gesmolten om de onkosten van den 
1 krijg te dekken. Frankrijk verloor daarmee eenige der 
! grootsche scheppingen van de 17c eeuw en een eeuwig-
I durend monument voor zijn nationalen roem , een werk, 

dat tegenover de kunstuitingen der Oudheid en der 
latere eeuwen had gesteld kunnen worden. 

In de Curiosités de l'Eglisc de Paris door Gueffier, 
noemt de schrijver onder meer voorwerpen, tot ge
schenken bestemd: een zilververgulde zon van een 
gewicht van 300 karaat, gemodeleerd door Philippe 
Bertrand, naar teekeningen van Robert de Cotte, en 
uitgevoerd door Claude Ballin. Het was een gift van 
Mssre. Antoine de la Poite, kanunnik van de kerk 
van Parijs, geboren den i6 , c " Februari 1627 en ge
storven den 24>te" December 1710. 

De inventaris der voorwerpen, die in de werkplaats 
van den beroemden schrijnwerker Boule verbrandden, 
vermeldt: „Trois chapiteaux d'ordrc corinthien, de 9 
a 10 polices de haut, dont un fait par Claude Ballin, 
et les deux autres par Duval." 

Delaunay, een zilversmid van veel talent en uitste
kend teekenaar, die gehuwd was met een nicht van 
Claude Ballin, heeft de gelukkige gedachte gehad, 
teekeningen te maken van de schoone werken van 
Ballin, alvorens zij in den smeltkroes verdwenen en de 
verzameling gravuren, die hij ons heeft nagelaten , is 
althans een troost voor de verzamelaars , tegelijkertijd 
echter een bron van keurige motieven voor de heden-
daagsche vakgenooten. 

Na den dood van Varin, directeur van de mun
ten in Frankrijk en graveur van de stempels dezer 
munten, in 1672, benoemde de koning Claude tot 
„directeur des balances des médailles et des jetons", 
een betrekking, die hij tot zijn dood waarnam (22 Ja
nuari 1678). 

In het doodregister van Saint-Germain TAuxerrois 
heeft de heer Emile Cardon de volgende aanteekening 
gevonden: 

„Le mardi 25 Janvier 1678, fut inhumé Claude 
Ballin, Marchand Órpheuvre ordinaire du Roy, garde 
de sa Monnoye du Moulin, aux Galleries du Louvre 
aagé de soixante trois ans, décédé le 22 a minuit, 
et pris rue des Orties." Was geteekend Michel Ballin 
de Launay. 

Michel Ballin was een broer van Claude , wiens zoon, 
evenzoo genaamd als zijn oom, zilversmid van Lode
wijk X V was; deze stierf in de Galeries du Louvre 
den l8de» Maart 1754, in den ouderdom van 93 jaar. 
Men verwarde hem dikwijls met zijn oom. Volgens 
Dussieux (Les Artistes francais a Fêtranger) zou Claude 
Ballin II vooral voor 't buitenland gewerkt hebben. 
De hoven van Portugal, Spanje, Italië, Saksen, Beieren, 
Rusland, Prins Eugenius, de Sultan van Turkije zelfs 
bezaten belangrijke werken van dezen Ballin den tweede. 

Claude Ballin, de eerste, had voornamelijk voor den 
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Koning en de kerken gewerkt; toch bezaten enkele 
particuliere woonhuizen werken van hem en , behalve 
de bronzen van Versailles, zijn zij het, die ons op dit 
oogenblik een denkbeeld doen krijgen van de schoon
heid der verloren gegane werken. 

Het karakter van Ballin's werken is — merkwaardig 
genoeg in dien tijd van Italiaanschen invloed — eigen
aardig Fransch ; aan het einde der studie, door Charles 
Perrault aan hem gewijd, wijst deze er met zekeren 
nadruk op, dat Ballin nooit Parijs verlaten had: „het
geen" , zegt hij, „doet zien hoe groot de dwaling is 
van hen, die denken, dat slechts zij in de schoone 
kunsten uitmunten, die eenige jaren in Italië hebben 
doorgebracht." 

De opmerking is zeer zeker zeldzaam in dien tijd. 

( A . et A.) Ï ^ L D I Ü ^ W K ' I W S T ! 
Ons medelid, de beeldhouwer E. van den Bossche, 

heeft weder een kunstwerk voltooid. 
Aan den fraaien gevel, welke op den Nieuwendijk 

door den architect G. van Arkel voor het nieuwe 
photographische atelier van den heer Greiner wordt ge
bouwd , is door den heer Van den Bossche een kinder
fries gebeiteld, dat de reeds gevestigde reputatie 
van zijn atelier op dit gebied met glans handhaaft. 

Het fries stelt de verschillende bewerkingen voor, 
die een photographische afdruk moet ondergaan alvorens 
in het album eene plaats te vinden. Het moeilijke 
vraagstuk om zulk een onderwerp te idealiseeren, mag 
voortreffelijk geslaagd heeten. 

Een aantal kleine jongens ziet men, op de komisch-
naïeve manier van doen aan zulke kleuters eigen, 
bezig met de verschillende werkzaamheden, terwijl het 
laatste groepje in een portret-album bladert. 

Ook de fraaie vullingen aan pilasters en venster-borst
weringen , door den heer Crevels met veel smaak en 
finesse in vroeg-Renaissance vormen gemodelleerd, 
verdienen vermelding. 

Wij hopen eerlang eene afbeelding van den gevel 
in onze uitgaven te kunnen opnemen. 
(A. et A.) IETS OVER 

V E R G L A A S D E MUURTEGELTJES. 
Wat is de oorzaak dat tegeltjes, welke aan de 

buitenlucht blootgesteld zijn, vaak scheuren en blad
deren ? Deze vraag werd mij gesteld ten opzichte van 
een met tegeltjes bezet portiek, waarvan de meeste 
gesprongen waren. 

Ik hoop den lezer van dit opstel geen ondienst te 
bewijzen door de voornaamste eigenschappen (welke 
gedeeltelijk uit Karmarsch' „Technologie" geput zijn) en 
de vermoedelijke oorzaak van het bersten mede te deelen. 

De kleine witte of gekleurde muurtegeltjes moeten 
zijn vlak , fijn en goed gesloten van korrel, hard door
bakken , helder klinkend , zuiver van kleur , gelijk van 
maat en zuiver afgesneden. 

Het glazuur moet vooral goed uitgesmolten ofwel 
fraai uitgevloeid zijn, en dus een gladde , van rimpels, 
tranen en andere verhevenheden vrije, glanzige opper
vlakte zonder blaasjes opleveren , voorts overal even 
zwaar en niet te dik aangebracht zijn, vast op de steen 
hechten en niet de onder den naam van haarbersten 
of sprongen bekende fijne scheurtjes vertoonen. 

Deze haarbersten hebben hoofdzakelijk hun ontstaan 
te danken aan het gering gehalte van loodoxyde in 
het glazuur. Bij aanwezigheid van veel loodoxyde 
wordt het glazuur snelvloeiend, van weinig of geen 
loodoxyde traagvloeiend. 

Wil men traagvloeiend glazuur toepassen, dan moet 
het te verglazen voorwerp goed doorbakken zijn, daar 
het glazuur zich anders niet met de gebakken klei 
verbindt. Op ordinair fabrikaat wordt loodvrij glazuur 

te duur; het glazuur van echt porselein is de meest 
volkomen soort van loodvrij glazuur, zeer hard en traag
vloeiend , doch juist wegens de laatste eigenschap niet 
te gebruiken op voorwerpen, welke bij geringe hitte 
gebakken worden; het bestaat in den regel uit dezelfde 
stoffen als het porselein zelf, doch met ruimer ver
houding van vloeimiddelen (bijv. porseleinscherven, 
kwarts en gips of krijt); meermalen bereidt men het 
uit kwarts- en veldspaath. 

Men kan de glazuren in de volgende hoofdsoorten 
onderscheiden: 

a. Doorschijnend loodglazuur, waarin hoofdzakelijk 
lood-oxyde het vloeimiddel is, dat met kiezel en klei
aarde tot een glasachtige massa samensmelt; het is 
zeer dunvloeibaar, doch verbindt zich zeer innig met 
de kleispecie; 

b. Ondoorschijnend wit of tinglazuur, ook wel email 
genaamd, dat hoofdzakelijk gebezigd wordt voor faience 
(majolica), witte kachels, enz.; 

c. Loodvrij glazuur, dat voornamelijk voor porse
lein en pottebakkerswaren gebruikt wordt. 

De grondstoffen der verschillende glazuren worden 
meestal afzonderlijk tot een poeder gestampt, daarna 
vermengd, met water tot een brij geroerd, tus
schen de steenen van den glazuurmolen herhaalde
lijk gemalen en ten laatste door een zeef gegoten, 
ten einde grove deeltjes te verwijderen. 

Het opbrengen van 't met water tot eene pap ver
dund glazuur geschiedt doorgaans nadat de waar reeds 
gebakken is; de droge kleispecie zuigt het water in 
en de glazuurstofjes blijven op de oppervlakte kleven. 

In eenige weinige gevallen strooit men het glazuur-
poeder droog op de bevochtigde waar. De voorwer
pen worden vervolgens voor de tweede maal gebakken, 
waarbij de glazuurdeeltjes smelten en een glasachtige 
laag op de specie vormen. 

Bij verglaasde tegels of plavuizen wordt dikwijls 
het glazuur dadelijk door begieting op de lucht-
droge waar aangebracht, omdat men zoodoende met 
een enkel baksel tot het doel geraakt. Deze wijze 
van handelen verdient echter over het algemeen geen 
aanbeveling; de waar wordt daardoor gewoonlijk te 
flauw gebakken, tenzij men een genoegzaam traag
vloeiend glazuur gebruike. 

Van hoeveel belang een goed aangebracht glazuur 
is, is overbekend. 

De tegels van het genoemde portiek zijn aan verschil
lende proeven onderworpen, als : verhitting en daarna 
plotselinge afkoeling, inwerking van zuren enz. De 
uitslag was, dat de tegels als zeer goed te beschouwen 
waren. De oorzaak van het afschilferen Iaat zich mijns 
inziens , op de volgende wijze verklaren. 

De tegels waren in de maand October aangebracht en 
de hiervoor gebezigde specie was geenszins slecht te 
noemen; men had evenwel verzuimd de aansluitings-
vlakken te voegen of zuiver passend te slijpenen het ge
volg daarvan was, dat de tusschenruimten met water, dat 
uit de vochtige muren zakte, of met gesmolten sneeuw wer
den opgevuld. Daar het bekend is, dat water tijdens het 
bevriezen sterk uitzet, laat zich de oorzaak van het 
afschilferen lichtelijk verklaren. 

Een paar tegels, welke ik uit genoemd portiek heb 
doen sloopen, gaven mij hiervan het beste bewijs; 
niet alleen was het glazuur verticaal gescheurd, 
maar in doorsnede was waar te nemen, dat het met 
een gedeelte van den tegel ook horizontaal was losge
maakt, wel een bewijs van de kracht, waarmede het 
bevriezende water trachtte naar buiten te dringen. 

In het meest beschutte gedeelte van het portiek 
waren de tegels gaaf gebleven, hetgeen mij in mijne 
zienswijze nog versterkte. L . J. R. 
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(A.etA.) H. JAGER'S „GARTENKUNST 
UND G A R T E N , SONST UND JETZT". 

Zijn in ons land boeken over tuinarchitectuur en 
hare geschiedenis een zeldzaamheid, in Duitschland 
schijnt het een geliefkoosd onderwerp te zijn. Geen 
jaar gaat voorbij of er verschijnt een boek op dat gebied. 
Nauwlijks zijn de werken van J. v. Falcke, Der Garten, 
ihre Kunst und Kunstgeschichte, en Tuckermann's Die 
Garten der ltalienische Renaissance-zcit verspreid, of 
een nieuw werk verschijnt, dat trachten wil het publiek 
te doen zien, hoe de tuinen er vroeger uitzagen en 
wat zij heden zijn. 

H . Jager, Ho/garten-inspectorte Eisenach, de bekende 
tuinbouwkundige, behandelt in dit werk meer uitvoerig, 
wat hij vroeger in zijn Lchrbuch der Gartenkunst in 
't kort vermeldde. 

Het prospectus deed veel goeds verwachten en afle
vering 1 beschaamde deze verwachting niet, maar afle
vering 3 doet den indruk wel wat verminderen. Waren 
over 't algemeen de beschouwingen over de tuinen der 
Oudheid en die der Italiaansche Renaissance door goede 
gravures toegelicht, hoofdstuk 5 laat in dat opzicht 
veel te wenschen over. Waar de schr. de Fransche 
vroeg-Renaissance behandelt, geeft hij ons Fontaine-
bleau en St.-Germain-en-Laye te zien, zooals deze 
parken door Le Nótre veranderd zijn. Waarom geen 
afbeeldingen gegeven der oude Fransche tuinen, zoo
als zij te vinden zijn in de werken van Androuet 
Ducerceau (1579) en Claude Mollet ') (1651) en ande
ren. Zeldzaam zijn deze werken zeker, maar er be
staan reeds zooveel reproducties, dat het waarlijk niet 
moeilijk zou zijn geweest er eenigen te verkrijgen. 

In aflevering 5 , hoofdstuk 6, Die Garten im soge-
nannten hollandischen Stil, komt de aap uit den mouw 
en wordt het duidelijk, hoe weinig de schrijver op de 
hoogte is van onze oude en nieuwe tuinen en parken. 

Wel-is-waar schijnt hij enkele oude prenten gezien 
te hebben, doch wat hij bij enkelen zag, neemt hij 
als algemeene toestand aan en is daarenboven in te
genspraak met de illustraties, waarvan hij zich bedient. 

De eerste prent, die hij geeft — het park van Willem 
van Nassau, behoorende tot het zoogenaamde huis 
te Zeist — is al onjuist. Bij het maken van de gra
vures naar een halven plattegrond in Le Rouge's 
Les nouveaux jardins a la mode (1779), heeft de teeke
naar gedacht, dat de andere helft evenzoo was. 

Hij vergiste zich echter, de linkerzijde was geheel 
anders gedetailleerd. Bovendien plaatst hij het bij Den 
Haag en noemt J. v. d. Groen den ontwerper der bro
derie-parterres , waarvoor evenwel de bewijzen niet 
voorhanden zijn. 

„Groote tuinen waren er weinig, de kleinen geleken 
op elkander als zusters," zegt Jager. 

't Is waar, wij hadden geen parken als die van Ver
sailles, Schönbrunn en andere, maar ook geen vorsten, 
die het volk uitzogen. Toch kunnen wij plaatsen aan
wijzen, die wel genoemd mogen worden. Dat de ont
werpen allen op elkander zouden gelijken, is een bewijs, 
dat de schrijver weinig plattegronden bestudeerd heeft. 
Een ander bewijs hiervoor is ook zijn bewering, dat alle 
Hollandsche tuinen als een schaakbord verdeeld waren. 

' t ls eigenaardig hoe hij de Hollandsche tuinen van 
de eerste helft der 17°» eeuw, van de laatste helft dier 
eeuw en het begin der 18* eeuw met elkander verwart 
en dooreenhaspeh. 

Als een verschilpunt met den echt Franschen stijl 
noemt Jager het ontbreken van stervormig uiteenloo-
pende wegen, en juist in Holland was bijna geen bui-

') Dit werk is eerst verschenen, toen de richting in de kunst eene 
andere wending nam. 

tenplaats of park van eenig belang of het had zijn 
starrebosch. 

Wat hij van Rijswijk verhaalt is ook niet juist, 
doch dit is minder zijn schuld, dan wel van de omstan
digheid, dat men tijdens den vrede van Rijswijk de oude 
plaat van Floris a Berkenrode een nieuwen, met de 
tijdsomstandigheden overéénkomenden, titel gegeven 
heeft. 

Op bladz. 184 komt het misplaatste Duitsche Selbst-
gefühl voor den dag als hij schrijft: „Deze kleine 
tuinen waren een zeldzaam mengsel van leelijke en 
nuttige dingen , spaarzaam met werkelijke sieraden ge
tooid. De zuinige Hollander offert moeilijk het nut
tige op en voelt den wansmaak van zulke verbindin
gen niet. 

Nog heden zijn er zulke tuinen en waar de zooge
naamde Engelsche tuinen zich verspreid hebben, zijn 
ook heden nog die kleinere tuinen, zelfs de openbare 
plantsoenen, zonder eenig verband met de schoonheid 
der natuur. Uitgezonderd zijn eenige bossehen omvat
tende parken en nieuwere door Duitschers aangelegde 
landschapsparken.'' 

Ergo, bekwame Hollandsche tuinarchitecten zijn er 
niet en ook niet geweest. 

Maar het slot van zijn hoofdstuk is zeker al heel 
fraai en doet zien, dat de schrijver nooit in Holland 
is geweest of op de gewone manier der vreemdelingen 
op alles slechts een vluchtigen blik geslagen en klak
keloos overgeschreven heeft wat toeristen — de slechtste 
beoordeelaars van een streek, waar zij doorheen vlie
gen — van Holland gelieven te vertellen. Opblz. 190 
lezen wij dan: 

„Daar wij hier van Holland afscheid nemen, omdat 
zijn tuinen weinig door den nieinceren tijd gewijzigd 
zijn — ofschoon er eenige bestaan, die in landschapsstijl 
ontworpen heeten , maar dit evenwel niet zijn, daar de 
regelmatigheid van den ouden stijl overal doorheen 
schemert — zoo volgt hier een oordeel van Repton, den 
beroemdsten Engelschen landschapsarchitect, over de 
Hollandsche tuinen uit het laatst der 18e eeuw." 

Hier volgt een beschrijving van een dier kleingeestige 
tuintjes, die het langst bewaard zijn gebleven. 

Nu vraag ik wat te zeggen van een boek, waaruit 
blijkt dat de schrijver, zonder eigen onderzoek, maar 
overschrijft wat anderen hem verteld hebben, of uit 
zeer weinig vertrouwbare bronnen heeft geput. 

Toen ik kennis maakte met het prospectus van het 
werk en daarin, door de opgegeven gravures , bemerkte, 
dat, evenals in andere buitenlandsche werken, over 
Holland weer iets extra moois te zien en te lezen zou 
worden gegeven, heb ik den schrijver aangeboden hem 
eenige goede gravures en zoo noodig andere gegevens 
te zenden, doch het aanbod werd afgeslagen, en wat 
ik vreesde, geschiedde dan ook. 

Wat zijn oordeel over de nieuwere aanleggen be
treft is het niet te verwonderen, dat dit ten koste 
van vroegere en hedendaagsche vakmannen, niet schit
terend is. Zelfs schijnt hij in Holland weinig of niets 
gezien te hebben, doch daar hij vernomen heeft, 
dat Petzold en andere zijner landslieden (?) somtijds 
naar Holland geroepen werden om daar te komen wer
ken , schijnt hij van gedachte te zijn geweest, dat alles, 
wat werkelijk goed is, door Duitschers is gemaakt. 

Buitendien heeft men te doen met een ziektever
schijnsel, waarvoor geen geneesmiddel schijnt te be
staan, 't Is een soort van hartkwaal, die den lijder 
steeds doet haken naar vreemden en zoodanig op het 
geheugen werkt, dat landgenooten vergeten worden en 
men niet eens weet, dat zij bestaan of bestaan hebben. 

Lieden, door deze ziekte nog niet aangetast, wor
den zoodanig door anderen bewerkt, dat elk goed 
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verschijnsel vóór het zich heeft kunnen doen gelden 
onderdrukt wordt. 

Tot zoover mijn beschouwingen over de vijf eerste 
afleveringen van het boek, welks titel boven dit stuk 
geplaatst is. Zij omvatten ongeveer het ie gedeelte, 
den regelmatigen stijl. De later nog te verschijnen 
afleveringen zullen den landschapstijl in zijn verschil
lende toestanden behandelen; hierover later. 

Veel nieuwe gezichtspunten zijn totnogtoe niet in het 
boek te vinden. Het is een aaneenschakeling van het
geen reeds vroeger in andere Duitsche werken behan
deld werd. 

Doch evenals andere, zal ook dit zijn weg wel vin
den en is een zekere mate van succes gewaarborgd. 

LEONARD A . SPRINGER. 

(A. et A.) D E V A T I C A A N S C H E TEN
TOONSTELLING. 

De verslaggevers hebben in deze tentoonstelling een 
bewijs gezien van de ontwikkeling onzer kunstnijverheid 
en om 't zeerst werd in verschillende bladen de kunst
waarde der ingezonden voorwerpen geroemd. Men heeft 
ongetwijfeld gegronde redenen voor die lofspraak ge
had : men sta ons echter toe het niet geheel en al eens 
te zijn met die beschouwingen. Er zijn op deze expo
sitie wel-is-waar voorwerpen, die fraai ontworpen en 
uitgevoerd zijn, wij noemen o. a. het altaar van de 
heeren Cuypers en Stoltzenberg; het titelblad van het 
album: Neerlandia Catholica, van den heer Cuypers ; 
de schilderij en de teekeningen van den schilder Phlip-
peau , die ondanks hare geringe waarheid in kleur, een 
goeden indruk maken; de beeldhouwwerken van F. L . 
Stracké e. a., maar over 't geheel onderscheiden zich de 
overige inzendingen niet door eigenschappen, waaruit 
gevolgtrekkingen konden zijn te maken ten gunste van 
de trap van ontwikkeling, waarop onzehedendaagsche 
kunstnijverheid staat. Met zeer weinige uitzonderingen 
is b. v. het borduur- en tamboereerwerk op de kerk
gewaden niet buitengewoon fraai van compositie en 
het is zeer de vraag of de stoffen met ingeweven 
ornementen van Nederlandsch fabrikaat zijn. Het 
beeldhouwwerk — de talrijke smakeloos gekleurde 
Mariabeelden en kleinere statuetten, de vullingen van 
altaarpaneelen — zij zijn zoo droog en levenloos ge-
modeleerd, men mist er zoo ten eenenmale de bekoor
lijkheid der middeneeuwsche beeldgroepen in, dat het 
ons onbegrijpelijk voorkomt hoe architecten van talent 
dergelijke producten goedkeuren. Het is ook verwon
derlijk, dat de 14*- en 15e-eeuwsche voorbeelden niet 
met meer ijver bestudeerd worden: zeer zeker zou men 
dan betere resultaten verkrijgen. De miskelken, die 
in grooten getale aanwezig zijn, vertoonen ook weinig 
verscheidenheid in de versieringsmotieven; de ontwerpers 
hebben zich althans niet veel moeite gegeven oorspron
kelijke composities te leveren: het schijnt alsof allen 
van elkaar geleend hebben. 

In de banieren is niet bijzonder veel pracht tentoon 
gespreid; zij zijn bijna alle hoogst eenvoudig van con
ceptie ; andere nog slecht uitgevoerd daarenboven. Een 
in een groote vergulde lijst gevatte, in penteekening 
uitgevoerde opdracht, moet den Italianen geen hoogen 
dunk geven van onze bedrevenheid in die kunst; het 
werk mist alle zekerheid van lijn en is kinderachtig 
uitgevoerd. 

Er is veel gegeven en dit verheugt ons ter wille van 
het doel; men zegge echter niet, dat de kunstnijverheid 
in zoo hooge mate bevorderd wordt door een tentoon
stelling als deze. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— (A. et A ) Om den grooten staatsprijs voor de architectuur-

afdeeiing aan de lierlijner Kunst-academie, bestaande in een 
stipendium van 6000 mark voor een tweejarige reis naar Italië, 
benevens 600 mark voor reiskosten, wordt op het oogenblik 
door vier studenten gedongen, die tot den hoofdwedstrijd zijn 
toegelaten. 

Het onderwerp is dit jaar: een museum voor beeldende kun
sten, voor eene stad van ongeveer 50,000 inwoners. De inle
vering der ontwerpen moet vóór den 8""° October geschieden, 
waarna de bekroning in de tweede helft van Xovember zal 
plaatsvinden. 

— (A etA.) Op het kleine eiland Tranenworth (Chiemsee) 
waar iederen zomer een aantal schilders hunne tenten opslaan, 
vertoeft dit jaar ook Felix Possart, wiens werk ten vorigejare' 
te Amsterdam zoozeer de aandacht trok. Hij werkt daar aan 
eene schilderij, welke het tegenoverliggende eiland Herrenwörth 
met het lustslot Herrenchiemsee in avondverlichting ten onder
werp heeft. 

— (A. etA.) De Berlijnsche schilder prof. Woldemar Fried-
rich, heeft van het Ministerie van Eeredienst de opdracht ont
vangen, om de aula van het nieuwe Gymnasium te Wittenberg 
met een groote muurschildering te versieren; eene episode uit 
den hervormingstijd zal het onderwerp zijn. 

Voor de uitvoering is een bedrag van 20 a 25,000 mark uit
getrokken. 

BINNEN 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 . Het waarborgfonds voor de Kunstnijver-

heidstentoonstelling van 188S is volgens mededeeling van het 
uitvoerend comité zoo goed als volteekend. Onder de laatste 
inteekenaars behooren de prins en prinses Von Wied. 

De opgaaf van de inzending van voorwerpen moest volgens 
artikel 4 van het programma vóór 1 September geschieden; 
op veelzijdig verlangen is de termijn van aangifte echter ver
lengd tot 1 November 18S7. 

A M S T E R D A M . In het gebouw der Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst werd Zaterdag 27 Augustus de jaarlijksche 
algemeene zomervergadering gehouden der Vereeniging van 
burgerlijke ingenieurs. De notulen, de rekening en verant
woording van de geldmiddelen werden achtereenvolgens be
handeld en goedgekeurd. 

Eene door eenige leden der Vereeniging voorgestelde wijziging 
der statuten kon de in die statuten vereischte meerderheid 
niet erlangen. 

In plaats der aftredende bestuursleden Jhr. O. J. A. Repelaar 
van Driel en Dr. E. F. van Dissel, werden de heeren J Schroe-
der van der Kolk en W. H . Hubrecht, gekozen. 

Op voorstel van het bestuur werd besloten eene bijdrage 
van ƒ 2 0 0 beschikbaar te stellen voor het door de Maatschappij 
tot Bevordering van Nijverheid gewenschte proefstation voor 
bouwmaterialen in Nederland. 

— Volgens De Amsterdammer, Dagblad voor Nederland, 
bestaat het plan om het zeventiendc-éeuwsche Marktplein of 
een gedeelte daarvan over te brengen naar de tentoonstelling, 
het volgende jaar te Brussel te houden. Het plan gaat o. a. 
uit van den heer Colinet, vroeger directeur van de (Juellinus-
school te Amsterdam, thans te Antwerpen woonachtig, een der 
heeren, die het initiatief genomen hebben vande Antwerpsche 
wereldtentoonstelling. 

S N E E K . Door den heer H . P. N . Halbertsma, ingenieur te 
Rotterdam, is eene circulaire verspreid met daarbij behoorende 
inschrijvingsbiljetten voor het aanleggen van een drinkwater
leiding, waaraan hierterstede behoefte is. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . " ~ 
Bij den Provincialen Waterstaat in Gelderland wordt ge

vraagd een hoofdopzichter der derde klasse, opeen jaarwedde 
van ƒ 1 6 0 0 en vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Ver
zoekschriften op zegel vóór 20 September a. s. aan Gedepu
teerde Staten. 

B E N O E M I N G E N . 
— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Han

del en Nijverheid zijn, met ingang van 15 September aan
staande, benoemd tot opzichter van den Waterstaat 4de klasse 
I. C. Winterwerp Cz. en H . Bokma. 

— De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid heeft 
benoemd tot buitengewoon opzichter: 

a. bij het bouwen van eene scheepvaartsluis aan het Oude 
Maasje, nabij Keizersveer, de heeren D. J. de Jongh en L . M . 
j . Kooremans, te 's-Bosch, ieder op eene maandelijksche be
looning van ƒ 70; 

b. bij het bouwen van eene dubbele uitwaterings- en inlaat-
sluis aan het Oude Maasje, nabij Keizersveer: de heeren J. J , 
Fourdraine te Lage-Zwaluwe, en J. A .vanDalsen, te's-Bosch 
op eene maandelijksche belooning van ƒ 7 0 en van ƒ 65. 
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— Bij Koninklijk besluit van 18 Augus
tus 1887, N" . 2 8 , is, met ingang van 1 
September e. k., voor den tijd van ée'n 
jaar , als leeraar in de geniewetenschappen 
bij de Koninklijke Militaire Academie be
noemd, dc eerste luitenant G, B. H . F. 
Alpherts, van het wapen der genie in 
Nederlandsch-Indiê, thans met verlof hier-
telande. 

— Bij Koninklijk besluit van den 26sten 
Augustus 1887, N°. 26, zijn bij het kadas
ter benoemd: 

tot landmeter iste klasse F . A. Claes-
sen, te 's Gravenhage, thans 2de klasse: 

tot landmeter 2de klasse C. Geyl, te 
Zwolle, thans 3de klasse, 

tot landmeter 3de klasse P. Hunse, te 
Groningen, thans 4de klasse; 

tot landmeter 4de klasse Th. J. Hondius, 
te Utrecht, thans adspirant. 

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

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 19ln September aanstaande, 

•des namiddags ten twee ure, zal in Kamer 
46 van het Centraal Administratiegebouw 
der Maatschappjj aan het Droogbak te Am
sterdam worden aanbesteed: 

Volgens bestek No. 411: Het ma
ken van een DOORGANG met 
GEMETSELDE LANDHOOF-
DEN, IJZEREN KOLOMMEN 
en BOVENBOUW in den RIJS-
WIJKSCHEN STRAATWEG 
met bijkomende werken te DEN 
HAAG. In TWEE perceelen. 

Raming f33,800 perceel EEN en 
f18,500 perceel TWEE. 

Bestekken met teekening zijn tegen beta
ling van / 2.— per exemplaar te verkrjjgen 
aan het Bureau van den Ingenieur van den 
Weg, Kamer 154 van bovengenoemd Admi
nistratiegebouw, alwaar ook inlichtingen zjjn 
te verkrjjgen. 

De Administrateur. 

BURGEMEESTER E N WETHOUDERS van 
AMSTERDAM zullen op Maandag 12 September 
1887, des middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van twee openbare 
lagere scholen der le klasse, op 
een terrein aan de DaCostastraat 
hoek Potgieterstraat. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
•uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ2.50 (met 4 teekeningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architect, Raadhuis kamer 
N*. 101, des ochtends van 10—12 uur, ge
durende de week welke der besteding voor
afgaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
A. v. D . ELST Az. 1. s. 

Amsterdam, 1 September 1887. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van 'S-HEltTOGKNBOSCH zullen op Don
derdag 15 September 1887, voormiddag 10 ure, 
ten Raadhuize aldaar bjj enkele inschrjjving 

X anbesteden: 
Het opruimen van ondiepten in 

de westelijke gracht, deel uit
makende van de rivier de Dom
mel. 

Het bestek ligt ter inzage op het Raad
huis te 's-Hertogenbosch en is verkrijgbaar 
bjj den Gemeente-architect .1. M . NAHBE 
aldaar, tegen betaling van ƒ0.50. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Zaterdag 10 September e. k., voormiddag 
10 ure, te beginnen nabjj het bastion Deu-
teren aan den Vuchteruitgang en verder 
tot de rivier de Dieze. 

De inschrjjvingsbiljetten moeten vóór 3 ure 
des namiddags van den dag dien der aanbe
steding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zijn. 

Inlichtingen zijn te bekomen bjj den Ge
meente architect voornoemd. 

's-Her/ogenboseh 1 Sept. 1SS7. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, 
v. D . DOES DE WILLEB0IS. 

De Secretaris, 
J . N . G. SASSEN 

Bouwterrein te koop. 
Aan den Roermondschen 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. VAN 
GASSELT, Mr. Timmerman, aldaar. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 13J"" September 1887, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappjj tot Exploitatie van Staats-
•poorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. HM. 
Het afbreken der in regelwerk 

uitgevoerde buitenwanden, be
nevens de scheidingswanden 
tusschen middengebouw en 
vleugels van af de verdieping 
van het Hoofdgebouw en het 
vervangen daarvan door gemet
selde ringmuren en buitenmu
ren met daarmede in verband 
staande werken, op het station 
OLDENZAAL. 

De besteding geschiedt volgens § 57 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 30'" Augustus 
1887 ter lezing aan het Centraalbureau bij de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur te Zutfen cn is op 
franco aanvraag aan genoemd Centraalbureau 
(Afd. Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ1.00. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den ü" September 18S7 ten 12 ure des 
middags. 

Utrecht, den 2!l'"» Augustus 1S87. 

VERZAMELING 
V A N 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

„Architectura et Amieitia", 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, aan „DE BOUW
MEESTER" ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vermeenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook dc „BE
KROONDE ONTWERPEN" aan te 
schaffen, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten, daar de bovengenoemde „VERZA
MELING" door »DE BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware één 
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 ƒ 7. 
zonder de Portefeuille „ „ „ „12.— „ „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit 36 
Platen in Photolithographic, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „de 
Bouwmeester". 

I Arnhem. De Uitgever F. GOUDA QUINT. 

S C H L E I C H E R , cfc S C H U L L ' S 
T e e k e n p a p i e r e i i e n z . 

Te verkrijgen voor de FABRIEKSPRIJZEN (zonder verhooging 
rechten) in het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen van: 

Th. J . DOBBE en ZOO-N te Utrecht, 
g * - Uitmuntend LICHTDRUKPAPD51R en LICHTDRUKPREPARAAT 

uit de beste Fabrieken. 

van vracht of 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 13'° September 1887, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappjj tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N" . -165. 
Het afbreken van wachtershuisjes 

en het maken van wachterswo
ningen met eenige daarmede in 
verband staande werken ten be
hoeve van den spoorweg BRE
DA—BOKSTEL. 

Raming ƒ 29000.—. 
De besteding geschiedt volgens § 76 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 27"" Augustus 1SS7 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj do 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur te Breda en is op 
franco aanvraag aan genoemd Centraalbureau 
(Afd. Weg en Werken) te bekomen, tegen 
botaling van ƒ 1.00. 

Inlichtingen worden geneven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en bjj 
den Sectie ingenieur voornoemd. 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 5*" September 1S87, ten 1 ure des 
namiddags te Gilze-Rjjen. 

Utrecht, den 25"™ Augustus 1S87. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

Kl.l . l*. Tl.««MOT & C". 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van gzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappjj tot Bevordering 

| der Bouwkunst Amsterdam. 
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Openbare Verkooping 
in hot HOK V A N H O L L A N D , te Hilrersnm, op 
Donderdag 22 September 1887 bij Opbod en Af
slag, en op Donderdag 29 September 1887 bij 
Toeslag, telkens des middags te 12 uren, 
door de Notarissen P. G. L A 8 0 N D E B , te 
Hilversum, en F . V A N H O U T E N , te Am-
sterdam: 

Van den Horstermeerpolder en aan
grenzende Bezittingen in de Heenliter 
djjksche en üljjkpolders, alles onder de ge
meente Nederliurst den lier/j, aan de rivier 
De Vecht, provincie N oord-Holland, groot 
ongeveer 690 Heet,; 

zijnde de Horstermeerpolder, met uitne
mende Wei-, Bouw- en Griendlanden, 
Boerderijen en diverse Bouwmanswo-
ningen, twee in goeden staat zijnde en uit
stekend werkende Stoomgemalen, deszelfs 
Bedijkingen, Waterloozingen, Brug
gen en verdere toebehooren, en den weg 
aan de zuidzijde van de vroeger zoogenaamde 
Drecht, zjjnclc de Polder doorsneden van 
goede Grintwegen, uitgang gevende zoo
wel naar Over otter, gemeente Nederhorst den 
Hert/, aan de Vecht, als over den Heeren-
weg naar 'sAlraveland. 

Alles te zamen ter oppervlakte van 01(1 
Hectaren, TH Aren; 

tot welk Perceel nog behoort onder Anke
veen een Perceeltje, groot s Aren, 30 Cent., 
en Kortenhoef een Perceeltje, groot 2 Aren, 
9(1 Cent. 

V O O R T S : 
in den Meeruiterdjjkschen Polder, eene Boer
derij met toebehooren en diverse Griend
en andere Landen, benevens de vroeger 
zoogenaamde Drecht, loopende tot Over-
meer; groot S Hectaren, 17 Aren, 11 Cen
tiaren ; 

en in den Bljjkpolder eene Boerderij met 
afzonderljjke Woning en diverse Gras-, 
Griend- en Bouwlanden, met Water en 
verder toebehooren; te zamen groot OS 
Hectaren, OS Aren, 11 Centiaren. 

De Perceelen worden geveild bjj zoodanige 
combinatiën en op de Voorwaarden als bij 
Notitién zullen worden omschreven, in tjjds 
bjj genoemde Notarissen te verkrjjgen. 

HEUCHSTEL ASPHALTE COMPANY L™, LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K i R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

H L DE TRIVERS 
ZWITSERLAND. 

PB0T0LIT110GRAPIIIE, P I I O T O H R 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 I'hnt.lithographic 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plane, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hoio/inro-
granhie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor lSoekwer-
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne s t é r é o t y p e - i n r i c h t i n g voor H H . Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/rat co aanvrage gratistoegezonden. 

Gr. T . T H I E M E . 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - l t i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

b r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich. 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

BECKER & BllMMXGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK v** 

W A T E R P A S -
HOEKMEET-

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 , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

GeëmaNleerd-ijzeren PEILSCHALEN. 
WEEGWERKTUIGEN. 

D E L I N T & ft 
Ootlaeedijk 2*8, Rotterdam. 

VLOER-enWANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEME.ÏÏ- ü I JZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden. 

Bekroond: 
Dusseldorp 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 V A N 

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

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p t r e i - t c h t «o. 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E B D . E N Q E E S , Amsterdam, 

l lcereiigrat ' l it . hij d c Oude Spiegelstraat n . 335. 

H . & J . SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

1 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1SS3 bekroond met 

EERE-DIPLOMA (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 . 

A. J . BACON & 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. 
Gedrukt bjj S i W . van der Wie l & C°., te Arnhem. 
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AV/.W. 
Redacteur-Uitgever F. W. V A N GENDT TGz. ABONNEMENT /2.25 per 3 maanden of welzes guldenper jaar, bij 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekbladen ad verlet uien: vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Bureau van De Opmerker, Hriekoningenstraat 28, Arnhem. 1/7-50 en Nederlandsch-Indië ƒ 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N SPRINGER, ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
H. G. JANSEN en A. REIJDING. j cent voor een bcwijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den Heer \ AKZOXUKKLIJKK NUMMERS, bij contanle betaling ad 15 cent per s,tuk 
A. RUJDING, Stadhouderskade 4 ie Amsterdam, 'en 25 cent ]>er plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

en al, wat de Administratie van bet Genootschap betreft, aan den Heer Arnhem en bij den Hoofd-correspondent JOH. G. STFMLKK '7.N., lïoek-
J. A. VAN DKR SLÜYS VEKR, O. Z. Achterburgwal 132, te Amsterdam.1 handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP 

1". Wegens het bedanken van den heer F. J. Brem
mer Hzn., zal het bestuurslid, de heer J. A . v. d. 
Sluys Veer, O.-Z. Achterburgwal 132, tijdelijk de func
tie van istc-Secretaris waarnemen. 

2". Tot kunstlievend lid is aangenomen dc heer 
G. S. Reehorst, leeraar aan de Hoogere Burgerschool 
te Bergen-op-Zoom. 

3°. Als 2e gewone prijsvraag is uitgeschreven een 
t i t e lv igne t voor den kalender van het Genootschap 
voor het jaar 1888, waarvan het programma later 
zal worden medegedeeld. 

4". Voor heeren deelnemers aan de excursie naar 
Oudewater zal op Zaterdag 17 September, 's avonds 
8 '/, uren, aan het Societeitslokaal een afdruk van de 
photographische groep verkrijgbaar zijn. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris a. i . , 

J. A . v. d. Sluys Veer. 

van de bestuursleden, die in Juni 1.1. hunne functie 
nedergelegd hebben. 

De heer Th G. Strengers gaf eene kunstbeschou
wing van het plaatwerk: Racinet, 1'Ornement poly-
ehrome (2 '' gedeelte). 

Als prijsvraag wordt gekozen: een titelvignet voor 
den kalender van 1 8 8 8 , waarvoor een prijs van ƒ25 
wordt uitgeloofd. 

Als kunstlievend lid is aangenomen de heer G. S. 
Reehorst te Bergcn-op Zoom; als gewoon lid wordt 
voorgesteld, door de heeren Jan Springer en J. A . 
van der Sluys Veer, de heer M. A . Hendn'ckx en door 
de heeren Jan Springer en Vixseboxse, de heer A . 
van Klceff. 

Na eenige huishoudelijke besprekingen wordt de 
vergadering «reslotcn. 

(A. et A.) DE TEEKENSCHOOL V A N 
FELIX MERITIS. 

In Felix Mentis bezichtigden wij dezer dagen weder 
de tentoonstelling van teekeningen, die door de leer
lingen der teekcnschool in het afgeloopen jaar werden 
gemaakt. Er blijkt ook thans uit, dat er onder de 
hoofdleiding des heeren I. H . A. E. de Vries met 
vlijt wordt gewerkt en zoowel den directeur als de 
leeraren, de heeren M. W. van der Valk (leeraar in 
het pleisterteekenen), Herman J. dc Vries (leeraar in 
het bouwkundig teekenen en de perspectief), A . C. 
Cramer Nz. (leeraar in het plaatteekenen), G. W . 
Dijsselhoff (leeraar in het pleister- en plaatteekenen en 
stijl- en ornementleer) en J. F. Deuffer Wiel (adsistent bij 
het rechtlijnig teekenen), mogen wij onzen lof niet ont
houden over de wijze, waarop zij het onderwijs geven, 
en de resultaten daarvan. Vooral de bouwkundige 

I teekeningen munten uit door flinke behandeling, in 
j 't oog vallende zuiverheid van lijn en nauwkeurige be-

werden de notulen gelezen cn goedgekeurd. j werking; van gewasschen teekeningen zijn eveneens een 
Aan de orde is het kiezen van een nieuw bestuurs- j aantal voorbeelden ter tentoonstelling aanwezig, die 

lid, in plaats van den heer F . J. Bremmer Hzn., die I smaakvol cn zonder pretentie zijn opgewerkt: eigen-
bedankt heeft. Op voorstel van den Voorzitter wordt | schappen, die o. i. niet genoeg gewaardeerd kunnen 
besloten, wegens regeling van bestuursaangelegenheden, j worden Een teekening naar pleister (laat-Gothisch 
deze verkiezing uit te stellen tot de volgende vergade- lijstwerk) scheen ons zeer juist van toon; de overige 
ring; tegelijkertijd kan dan de verkiezing plaatsvinden I proeven op dit gebied waren bepaald te donker in de 
D e R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a stelt z i c l i a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v u u r d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , gewaarmerkt m e t de initialen A . et A . 

(A.etA.) BIJ DE P L A A T . 
Het vorig jaar werd door het Genootschap tot de 

oprichting van een schetsclub besloten. 
Gedurende de zomermaanden werden door die club 

schetstochten naar verschillende plaatsen ondernomen, 
waarvan uitvoerige verslagen in dit blad werden geplaatst. 

De bij dit nommer gevoegde plaat bevat eenige schet
sen, op die tochten vervaardigd. 

H . G. JANSEN. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van Woensdag 7 September 1887. 

Na opening der vergadering door den Voorzitter, 
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eigen schaduw- en slagschaduw-partijen op het pleister. 
Verschillende teekeningen van beginners, naar voorbeel
den van Molkenboer e. a., deden zien, dat de grond
slagen voor een degelijke studie van de teekenkunst 
hier niet worden verwaarloosd. 

(A.etA.) A C H T D A G E N IN W E E N E N . (') 
Wie de keizerstad aan de Donau in jaren niet gezien 

heeft en heden de Ringstrasse betreedt, wier kolos
sale monumentale gebouwen thans alle voltooid zijn, 
wordt verrast door den aanblik van bijna overweldigende 
grootschheid en pracht. 

Geen enkele stad in geheel Europa biedt den be
schouwer perspectievische gezichtspunten van dezelfde 
imponeerende werking aan, als wanneer men bijv. van 
de Opera, langs de Kunst-academie, de museum
gebouwen nadert, die in hunne trotsche hoogheid de 
majesteit der volmaakte kunst schijnen te bezitten, en 
vervolgens voor het Parlementsgebouw staande, waar
aan de adel van den Griekschen stijl de hooge bestem
ming aanduidt, daarachter het rijzige Raadhuis ontwaart 
met zijne slanke torens en tinnen, als symbolen van 
burgerlijken trots, uit schilderachtige boomgroepen 
verrijzende. Of wanneer men zich naar het elegante 
Paleis van Justitie wendt en de Universiteit bewondert, 
een zetel der wetenschap, wiens wedergade in pracht 
men overal elders te vergeefs zal zoeken. Daarboven 
verheffen zich nog in de verte de torens der Votiv-
kerk. Dit gebouw is bekoorlijker dan alle andere 
moderne Gothische bouwwerken en vertoont nergens 
de somberheid, die anders den stijl pleegt te ken
merken: het verzinnelijkt alleen het lieflijke en rein 
menschelijke van het Christendom. 

Tegenover al deze monumenten zien wij het, ten 
minste uitwendig, pas voltooide Burgtheater als pracht
volle afsluiting van het, door sierlijke boompartijen, 
monumenten, breede straatperspectieven en elegante 
woonhuizen gevormde, onvergelijkelijk geheel. Door 
groote verscheidenheid in stijl en rijke decoratie met 
meestal voortreffelijk beeldhouwwerk, zijn de tallooze 
gezichtspunten veel schooner en schilderachtiger dan 
men ze in eenige stad ter wereld bij zulke nieuwe 
en tegelijkertijd ontstane stadsgedeelten aantreft. Noch 
de Parijsche Place de 1' Opéra, noch het gezicht op 
den Theems voor het Parlementshuis te Londen, noch 
de Via Vittorio-Emmanuele in Rome of de Linden te 
Berlijn kunnen zich daarmede meten; wat de kunst
waarde hunner gebouwen betreft, is dit zelfs in lange 
na niet het geval. 

Wanneer men nu bedenkt, dat al deze reuzenwerken 
in de laatste dertig jaren zijn gesticht, in een tijd
perk dus, gedurende hetwelk Oostenrijk meermalen 
dreigde ten gronde te gaan, staat men verbaasd over 
de levenskracht van dit, zoo dikwijls als stervende 
aangekondigd land , dat dit alles kon tot stand brengen 
in een tijdperk, waarin ieder ander zelfs de gedachte 
aan zulke scheppingen zou verbannen hebben. Wat 
hebben in dit tijdperk b.v. het rijke, republikeinsche 
Frankrijk of het nog rijkere Engeland gesticht? Wei
nig openbare gebouwen van beteekenis. Wat kan verder 
Italië aanwijzen, of zelfs het Duitsche Rijk? 

Het dient ook opgemerkt te worden, dat deze groot
sche scheppingen alleen haar ontstaan danken aan den 
Duitschen geest, daar noch Czechen en Polen, noch 
Magyaren of Italianen, ook zelfs het minste aandeel 
eraan kunnen doen gelden; evenmin aan de overige 
destijds in Weenen gestichte bouwwerken, waaronder 
de bijna te monumentale woonpaleizen als het Ziererhof 

(') Onder dezen titel komt in Kunst fur Alle een studie over Weenen 
voor van den bekenden MUnchener kunstcriticus Friedrich Pech, waaraan 
wij het volgende ontleenen. 

van König, de fraaie Duitsche-Renaissance huizen aan 
de Stephansplaats, die naast het Raadhuis, van Neu
mann enz., de voornaamste zijn. Men moet dit uit
sluitend beschouwen als uitingen van Duitschen geest 
en Duitsche werkkracht, die zich in een andere rich
ting, ook op de velden van Sedan en Metz, open
baarden. Het mag daarom voorbarig heeten te twij
felen aan Oostenrijks toekomst, zoolang namelijk de 
geest, die hier zooveel grootsch tot stand bracht, le
vendig blijft. 

De bezoeker van het tegenwoordig Berlijn daaren
tegen krijgt den indruk van zelfbewuste kracht en 
energie; van een ondernemend man, die overtuigd is 
dat hem eene schitterende toekomst wacht, daar hij 
alles aan eigen arbeid te danken heeft; die zich voet 
voor voet alles veroveren moet, heden de karige natuur, 
morgen de vijandige menschheid bestrijdende. Dit ver
oorzaakt daar het trotsche gevoel van eigenwaarde, 
dat ons bij iedere schrede treft, en dat de eens zoo 
eentonige stad tot eene der schoonste, zeker tot eene 
der best bestuurde heeft gemaakt. Weenen geeft 
integendeel den indruk van een ouden aristocraat, die 
een groot vermogen erfde en dit thans door wijsheid 
en grootschen zin tracht te vermeerderen. Toch dragen 
alle veranderingen aldaar een bepaald modern karakter, 
hemelsbreed verschillend van de vroegere toestanden ; 
zij dienen de wetenschappen, de kunsten en naast de 
vroeger alleenheerschende aristocratie der geboorte, ook 
die van het geld. Uit alles spreekt echter opgewekte 
levenslust, onverwoestbare schoonheidszin. In Berlijn 
leeft men om te werken, in Weenen werkt men om 
te genieten ; dit onderscheidt beide steden even treffend 
als het ons duidelijk aantoont, aan welke van bei
den de toekomst behoort. In Berlijn toch ontwaart 
men allerwegen vooruitgang, terwijl op het oogenblik 
in Weenen, zoo niet achteruitgang, dan toch zeker 
eene tijdelijke stilstand is waar te nemen. Daarbij ver
liest de Oostenrijksche monarchie gaandeweg haar 
Duitsch karakter, zoodat Weenen niet meer als vroeger 
het middelpunt van Oostenrijk is , terwijl juist Berlijn 
langzamerhand het groote centrum van Duitsche be
schaving gaat worden. Zeer karakteristiek is ook het 
feit, dat, toen beide steden een groote uitbreiding on
dernamen, Berlijn met een hoofdwacht, Weenen echter 
met een Operagebouw begon en met het Burgtheater 
naar het schijnt eindigt, terwijl in Berlijn de beweging 
nog in vollen gang is. In München begon de bouw
periode eens met de Glyptotheek en eindigde met de 
Kunstacademie. Dit teekent, want in München is de 
kunst alles, in Weenen zeer veel, in Berlijn bijna niets, 
dat wil zeggen: zij is daar slechts het werktuig der 
macht; het karakter van den Staat is daar nog vóór alles 
militair. In Weenen bemerkt men het militaire element 
nauwlijks, waar men het in Berlijn bij iedere schrede 
ontmoet en het zich in de gunst des volks verheugt, 
daar ieder soldaat was, is of worden moet. 

Des te duidelijker treedt in Weenen het meer ar
tistieke karakter der bevolking op den voorgrond, haar 
gevoel voor het schoone op ieder gebied. Kunnen 
dus de Berlijnsche monumenten de vergelijking met de 
nieuwe Weener prachtgebouwen niet doorstaan, zoo 
zijn deze laatsten ook den toch al niet spaarzamen 
Staat, op verbazende sommen te staan gekomen. Voor
namelijk geldt dit van het Burgtheater. Dit meester
stuk van Hasenauer kan in zijn elegante en levendige 
vormenspraak als de beste uiting van Weener geest 
en smaak beschouwd worden. De eerste eisch van 
een monumentaal werk: dat het den stempel van zijn 
tijd en van de bevolking draagt, in wier midden het 
ontstaan is, wordt door geen der Weener gebouwen 
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op zoo meesterlijke wijze vervuld. Wij herinneren ons 
niet nauwkeurig, hoe groot het aandeel geweest is 
dat Semper aan het ontwerp gehad heeft; het staat 
echter vast, dat niemand dan Hasenauer, die een echte 
Weener is, het gebouw dat luchthartig Weener cachet 
kan hebben verleend, die zonnige opgewektheid er
over kan hebben uitgestort, welke wij eveneens bij de 
werken van Mozart, Schwind, Makart, Passim', Ferstel 
en Weyr aantreffen. Het is alsof er bij de beschouwing 
der aangename verhoudingen en levendig bewogen vor
men , eene aanstekelijke vroolijkheid van het gebouw 
uitgaat, gelijk aan de onbezorgde opgeruimdheid, die 
de schoone Weener vrouwen uit de oogen straalt. 

De indeeling van het theater herinnert dikwijls aan den 
schouwburg te Dresden, behoudens de beide hoofd
trappen, die hier in de breede vleugelgebouwen gelegen 
zijn; doch waar de laatste in zijn uiterlijk den hoogen 
ernst vertoont, die de tragische muze betaamt, vindt 
men in den Weener schouwburg meer de comedie uit
gedrukt , het moderne conversatiestuk, ja het echte 
Weener tooverdrama. Boven den portaalbouw troont 
als de heerscher, die hier gebiedt, Apollo tusschen 
Thalia en Melpomene, door Kundmann streng en edel 
uitgevoerd. Vlak eronder echter, trekt Bacchus met 
eene zoo uitgelaten schaar bacchanten voorbij, dat men 
geneigd wordt te gelooven, dat deze hier de ware 
gebieder is , dien allen huldigen , terwijl zijn broeder 
slechts een soort eere-president voorstelt. Dit schoone 
werk van Weyr draagt juist hetzelfde specifiek Weener 
karakter als het gebouw van Hasenauer, zijne bevallige 
vrouwen zijn even zeker aan de Donau geboren als de 
godinnen van Makart, en dit juist verzekert haar de 
onsterflijkheid. 

Zoogoed als in de litteratuur van den nieuweren tijd 
de locale kleur, ja zelfs de dialect-poëzie van een 
Fritz Reuter, Kobell, Gottfried Keller en anderen, 
nieuwe wegen opende en eene zeer gewenschte frisch-
heid bracht, geldt dit in niet mindere mate voor de 
taal der beeldende kunsten. Ook zij ontleent slechts 
verjongde krachten aan scherpere karakteristiek, door 
uitdrukking van het nationale en provinciale karakter. 
Hetgeen Menzel, Enhuber, Knaus en voornamelijk 
Makart en Defregger in die richting geleverd hebben, 
is een wezenlijke aanwinst voor de Duitsche kunst, 
zooals men ze weinig bij andere natiën zal aantreffen. 
Dat die locale karakterschildering, welke voorna
melijk aan den nieuweren tijd haar ontstaan dankt, 
ook voor de beeldhouwkunst, ja zelfs de bouwkunst 
doorgaat, bewijst het tegenwoordige Weenen. Zoo 
bewonderden wij bij den strengen idealist Kundmann, 
vier schoone Victoria's voor de Musea, die niet slechts 
het triomfeerende voortreffelijk en verschillend genuan
ceerd uitdrukten, doch ook haren opgang voor een groot 
deel daaraan dankten, dat zij alle echte Weener kin
deren waren. Dit vergroot de geloofwaardigheid en 
levendigheid van zulk een figuur ongelooflijk en is 
verre te verkiezen boven de eeuwige reproducties van den 
antieken gipskop. Zoo ziet men hier ook de juist vol
tooide marmerstatue van Grillparzer, waarbij de dichter 
zoo goed vereenzelvigd met den echt Oostenrijkschen 
bureaucraat uit Metternich's tijd is voorgesteld, dat zij 
juist daaraan haar grootste aantrekkingskracht ontleent. 
Iets dergelijks kon de kunst der Renaissance of der 
Gothiek, geprest als zij was in den dienst der kerk, 
nooit voortbrengen, hoogstens een enkele maal bin
nensmokkelen. 

Men hoort steeds van den buitengewonen steun en de 
bescherming gewagen, welke het Christendom de kunst 
verleend heeft, zonder dat echter ooit van den onge

in Italië tijdens de 
met gift of dolk zich 

kortom niets minder 
men in de schilder-

vroomheid ; evenzoo in Duitschland; 
zou allicht tot de slotsom komen, dat 

hoorden dwang wordt melding gemaakt, waaraan de 
kunst was onderworpen ten opzichte van de conven-
tioneele aandacht en onderwerping, deemoed of vrome 
schijnheiligheid, die zij steeds moest uitdrukken. Men 
kan geheele galerijen doorwandelen voor men een 
enkele maal eene poging tot het uitdrukken van andere 
gemoedstoestanden gewaarwordt. De uitdrukking van 
vroomheid is daar even versteend conventioneel, als 
de stereotiepe glimlach van de Egyptische en oud-
Grieksche figuren. Terwijl men 
Renaissance alle lusten botvierde 
van zijn tegenstander ontdeed, 
dan godsdienstig was, bes;.eurde 
kunst niets dan 
de nakomeling 
beide volkeren niets te doen hadden dan bidden, ter
wijl zij in werkelijkheid er nooit minder aan gedacht 
hebben als juist in dien tijd ; dit gaat zoo voort tot het 
einde der achttiende eeuw, waarop alleen de Neder
landsche school van na de Hervorming eene weldadige 
uitzondering maakt. 

Moet het daarom niet als een kolossale vooruitgang 
begroet worden, dat de hedendaagsche kunst andere 
onderwerpen kiest, zich de uitdrukking van het nationale 
leven en zijn idealen ten doel stelt ? 

Dit idee nu is, zooals reeds werd opgemerkt, in Ha-
senauer's Burgtheater meer dan in eenig ander der 
nieuwere Weener monumenten, tot uitdrukking gebracht. 
De vormen der laat-Renaissance zijn er op geniale 
wijze aangewend, om het tegenwoordige Weener ka
rakter met frissche bevalligheid en tegelijk met de 
voorname schoonheid, die aan een Hoftheater past, op 
schitterende wijze te verzinnelijken. Het inwendige is 
in dit opzicht in volkomen harmonie met het uitwen
dige. Aan iederen practischen eisch is op kunstvolle 
wijze voldaan. Voornamelijk de vestibule en het groote 
trappenhuis zijn meesterwerken van edele decoratieve 
kunst, evenzoo de toeschouwersruimte, wier plafond 
op onovertroffen wijze plastische- en kleurendecoratie 
vereenigt. In dit opzicht, de doelmatige en artistieke 
verbinding dezer beide kunsten, overtreft Hasenauer 
al zijne tijdgenooten en bereikt voornamelijk daardoor 
zulk een volkomen effect; nergens toch wordt het oog 
getroffen door eene ledige plek of eene onharmonische 
kleur. Van het genoemde plafond is het plastische 
gedeelte eveneens en zeer voortreffelijk door Weyr ge
boetseerd en hoewel de schilderwerken van Hynais — 
zoo wij ons goed herinneren de dichtkunst van de 
XVIde tot de XIXde eeuw in vier groepen voorstel
lende — niet de waarde van Weyr's reliefs bezitten , 
zoo maken zij toch geen storenden indruk. 

In den foyer ontmoet men echter een schilderstalent 
van den eersten rang : eene antieke tooneelvoorstelling 
van Gustav Klimt, een nog zeer jong kunstenaar. Mis
schien is hij geroepen de plaats van Makart te ver
vullen , wiens verlies in Weenen nog steeds gevoeld 
wordt. In kleur en teekening vertoont hij reeds een 
sterk individueele richting van treffende schoonheid, mis
schien in de vrouwen-typen hier en daar nog wat wee-
kelijk van karakter. De stoutheid en originaliteit zijner 
aan de Spanjaarden herinnerende kleuren en de gees
tigheid en vastheid der teekening, werken verrassend. 

Wie dadelijk zoo schitterend en zelfstandig optreedt, 
heeft gewis eene groote toekomst, mits hij zichzelf 
trouw blijft. Ook Klimt's broeder Ernst, die met Kar-
zer, Franz Matsch en anderen aan den foyer mede
werkte , geeft blijk van veel talent Vermelding ver
dient , dat beiden slechts de Kunstnijverheidsschool, 
nimmer echter de Academie bezocht hebben. 

Voor de plastische- en kleurdecoratie van het ge
bouw, die zoo rijk is, dat zij een juisten maatstaf mag 
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heeten van de trap, waarop de decoratieve kunst tegen
woordig in Weenen staat, waren nog eene menigte 
kunstenaars werkzaam, doch wij zouden de hier ge
stelde grenzen belangrijk moeten overschrijden, indien 
wij alle kunstwerken wilden bespreken; een groot deel 
is trouwens nog niet gereed of nog bedekt. 

Dat tegen brandgevaar de meest uitgebreide voor
zorgsmaatregelen genomen zijn, laat zich denken. Hout 
is bijna niet gebezigd, trappen en uitgangen zijn even 
talrijk als ruim en gemakkelijk. Tegen plichtverzuim, 
lichtzinnigheid of sleur kunnen natuurlijk de beste 
maatregelen hun doel missen; in ieder geval kan het 
gevaar tot een minimum beperkt worden. 

Terwijl het Burgtheater uitwendig geheel voltooid 
is, ontbreekt aan het inwendige der natuur-historische-
en kunstmusea nog zoo veel, dat jaren zullen verloo-
pen voor de gebouwen kunnen geopend worden. De 
zalen zijn echter bijna allen gereed en geven, evenals 
alles wat Hasenauer maakt, den indruk van fijnen 
smaak. Van vestibule en trappenhuis, die de voor
naamste punten der architectonische conceptie moeten 
worden, is nog pas de ruwe opbouw gereed, daar tot 
heden het theater alle krachten des bouwmeesters in 
beslag nam. 

Het grootsche Maria Theresia-monument is daaren
tegen geheel gereed; alleen moeten de bronzen figu
ren nog worden opgesteld; men verbeidt vol verwach
ting de voltooiing, om te kunnen oordeelen, hoe dit 
reuzen-monument zal uitvallen Hetgeen wij in het 
atelier van Zumbusch van de modellen zagen , spant 
de verwachting hoog door de stoute opvatting, voor
namelijk van de vier groote ruiterfiguren op de hoeken 
Zumbusch heeft met veel talent deze periode der Oos-
tenrijksche geschiedenis bestudeerd en haar karakter 
weergegeven. 

De Oostenrijksche Regeering heeft , door het stichten 
van groote bouwwerken en de onbekrompen versiering 
ervan met schilder- en beeldhouwwerken, getoond, dat 
zij zich hare verplichtingen jegens de kunst veel beter 
bewust was, dan dit in het overige Duitschland ge
woonlijk het geval is, waar men al wonder wat gedaan 
denkt te hebben , wanneer men , zooals te Berlijn, enkele 
malen onzinnige sommen voor oude fragmenten uitgeeft. 
Eene regeering moet de kunst van haren tijd steunen, 
niet die van het verleden en alleen reeds de herboren 
kunstnijverheid in Oostenrijk, welke in de schitterende 
bouwperiode haar school vond, heeft de groote uitgaven 
meer dan productief gemaakt. 

Des te treuriger is het echter in de tegenwoordige 
omstandigheden gesteld met den steun van het publiek. 
Terwijl bij de laatste tentoonstelling te München voor 
een bedrag van 600,000 mark verkocht werd en te 
Berlijn zelfs over het millioen, bereikte het totaal der 
aankoopcn hier nauwelijks fl. 30,000, waarvan nog het 
grootste deel voor rekening van den Keizer en van den 
Staat kwam. En dat in een stad , waar de geboorte-
en geld-aristocratie van een groot rijk zich concentreert! 
Het is daarom niet te verwonderen, dat de meeste 
Oostenrijksche kunstenaars naar den vreemde gaan en 
er bijv. meer Weener schilders in München te vinden 
zijn dan in de schaduw der Stephanskerk. Daarbij 
wordt echter in andere dingen nog een kolossale luxe 
tentoongespreid; dit wekt natuurlijk verbittering. Er 
is in de kunstkringen der eens zoo vroolijke stad een 
geest van mismoedigheid waar te nemen, die haar 
uiterlijk opvallend veranderd heeft: het pessimisme 
toch is voor de kunst de onvruchtbaarste stemming. 

Bij de kunstkoopers bijv. ziet men tegenwoordig bijna 
niets anders dan zeer middelmatige Fransche werken, 
hoogst zelden een Duitsch kunstproduct tentoonge

steld. In de boekwinkels eveneens slechts Zola en 
Daudet, met enkele Slavische of Engelsche werken, 
doch meest Fransche opschriften; het is of men de 
eigen kunstuitingen niet meer aan het licht durft te 
brengen. Een grooter gebrek aan nationalen zin is dan 
ook moeilijk denkbaar. 

En toch bezit Weenen nog heden alle elementen 
voor een hernieuwd bloeitijdperk ; zelfs in de tegen
woordige gedrukte omstandigheden ware nog veel te 
doen, zoo men slechts moedig de vaan der eigen kunst 
wilde ontplooien. 

Het moet ook ieder opvallen, hoe weinig vreemde
lingen men hier ziet. Terwijl München en Dresden 
ermede overstroomd worden, zijn hier zelfs de wonder-
schoone stad, de prachtige omgeving , de rijke verza
melingen , het beminnelijke volkskarakter, ja niet eens 
de schoone vrouwen in staat hen aan te trekken; de 
hotelprijzen zijn dan ook zoo hoog, dat niemand gaarne 
lang blijft of zonder oorzaak hierheen komt. Het Wee
ner bier is voortreffelijk, misschien nog beter dan het 
Münchener; het kost echter dubbel zooveel en wordt 
daarom door het laatste overal verdrongen. Doch wij 
zouden ons in bijzaken verdiepen en , wat als lof bedoeld 
was, door bedilzucht verkleinen; welke stad toch kan 
zich ten opzichte der bovengenoemde aantrekkelijkhe
den met Weenen meten. Berlijn staat hierin evenver 
bij Weenen ten achter. als het de keizerstad in koenen 
ondernemingsgeest en streng plichtgevoel vooruit is. 

Niemand kan door de Ringstrasse gaan , zonder eer
bied te gevoelen voor den geest, die zulke bewonde
renswaardige werken in het leven riep. Bovendien 
geeft ons de snelheid, waarmede de stad, dank zij het 
sanguinische, luchthartige karakter harer bevolking, 
na vernietigende slagen zich steeds weder ophief, den 
besten waarborg, dat Weenen hare plaats aan de spits 
der Duitsche beschaving weer zal gaan innemen, zelfs 
wanneer het Staten-verbond, dat men Oostenrijk noemt, 
werkelijk mocht uiteenspatten. 

Zijn niet Hanover, Kassei, Wiesbaden en Frank
fort eerst werkelijk tot ontwikkeling gekomen, nadat 
zij van residenties in vrije, geheel op zichzelf staande 
gemeenten herschapen waren? Hoeveel meer moet dit 
niet het geval zijn met Weenen, waar deze stad alreeds 
betere werken dan elders tot stand bracht en uit eigen 
kracht putte; de gebouwen van Ferstel en Hasenauer, 
beide Weeners, leveren daarvan het bewijs. De Votiv-
kerk en de Universiteit van den eerstgenoemde, evenals 
de Musea en het Burgtheater van den andere zijn van den 
echten Weener geest doortrokken; nergens beter uit zich 
de gezonde zinnelijkheid en levenslust, de schoonheidszin 
en gratie van het volkskarakter. Het Raadhuis, hoewel 
eene hoogst achtenswaardige schepping, dat zijne bestem
ming als middelpunt van het gemeenteleven met be
wonderenswaardige koenheid en consequentie uitspreekt, 
vertolkt toch meer den Zwabischen geest zijns schep
pers dan die der burgerschap, welks verheven symbool 
het is. 

Hetzelfde is van Hansen's Parlementsgebouw te zeg
gen , welks tweeslachtig wezen misschien den geest des 
Staats , doch zeker niet dien der stad uitspreekt; het kon 
n.1. evengoed in Petersburg of Parijs als in Weenen 
staan , daar het niet den minsten samenhang vertoont met 
de plaats waar het ontstond. De kunstwerken behoo
ren evenzeer nationaliteit te vertoonen als de menschen. 

In de beeldhouwkunst ontdekt men dezelfde stroo
mingen als in de architectuur. Kundmann en Weyr 
verpersoonlijken de beide hoofdrichtingen van streng 
edele en vroolijk zinnelijke opvatting even karakteristiek, 
als Ferstel en Hasenauer in de bouwkunst zulks doen. 
Van de eerste hebben de figuren van Tegethoff, Grill-
parzer, Schubert en Anastasius Grün, benevens zijne 

meer ideale scheppingen als de figuren der kunstin
dustrie en der bouwkunst of zijne Victoria's hetzelfde 
specifiek Weener karakter, hetwelk nog sterker over-
heerscht in den Bacchustocht en de tallooze figuren van 
den laatsten, die voor de musea bestemd zijn. 

Semper, Schmidt en Zumbusch vormen den overgang 
tot den strengeren Duitschen geest, die Weenen nooit 
geheel verloochenen kan zonder wuft en oppervlakkig 
te worden. Zijn de Duitschers allicht droog en hard, 
zoo worden de Weeners, als zij aan zichzelf worden 
overgelaten , spoedig barok en weelderig. Wanneer 
men het aandeel van Semper en Hasenauer aan hunne 
gemeenschappelijke werken wilde bepalen, ware dit, 
dunkt ons, het beste daarmede uit te drukken, dat 
de eerste de beenderen en de tweede het vleesch erom
heen geleverd heeft. 

Voor die neiging tot losbandigheid in den Weener 
smaak, is de Metternichsche periode een waarschuwend 
voorbeeld. Het spelend vernuft en de vroolijke onbe
vangenheid waren toen spoedig ontaard in karakter
loosheid en dartele wuftheid ; arlequin en de zoo geliefde 
travestieën, spottend met al wat edel en voornaam was , 
zijn echte Weener scheppingen uit dit tijdperk. 

De schilderkunst is tegenwoordig zeker de minst 
begunstigde kunst in de Oostenrijksche hoofdstad. Zoo
als wij reeds opmerkten hebben de grootste talenten 
zich bijna alle elders gevestigd; men behoeft Defreg-
ger, Karger, Simm, Math. Schmidt, Willroider, Jet-
tel , Munkaczy, Payer en Hynais slechts te noemen 
om dit te bewijzen. Of het gelukken zal de gaping, 
door het verlies van Makart en Canon ontstaan, weer 
aan te vullen, wie kan het weten ? De laatste had ten 
minste in Angeli een navolger en of het Klimt gelukt 
Makart's plaats in te nemen, dit zal de toekomst 
moeten leeren , want nergens is, bij zooveel overvloed 
van talent, de kunst meer blootgesteld aan allerlei 
tegenstrijdige invloeden, dan juist in Oostenrijk met 
zijn groot rassenverschil, waar ieder oogenblik de 
wind uit een anderen hoek waait. Op het oogenblik is 
de Fransche invloed bepaald overheerschend. 

Één feit kan men echter met genoegen constateeren, 
dat namelijk de jongste schildersgencratie weer bij 
voorkeur hare onderwerpen begint te kiezen uit het 
Weener volksleven, dat een overvloed van koste
lijke typen daarvoor biedt. Men moet deze werklie
den, kleine kooplieden en ambtenaars gezien hebben, 
hoe zij zich op Zondag, met vrouwen en kinderen naar 
buiten spoeden en, alle dagelijksche zorgen vergetende, 
in de prachtige omstreken volksfeesten, bals of pick
nicks improviseeren, om een flauw begrip van de naïeve 
vroolijkheid en de onverstoorbare opgeruimdheid van 
dit volkje te krijgen. Men bemerkt ook niets van den 
haat der arbeidersklasse tegen alle andere standen, 
zooals bijv. te Berlijn. 

De Oostenrijker is over het geheel veel tevredener 
en gemoedelijker dan de Berlijner of Münchener, en de 
natuurlijke gratie en goede smaak der vrouwen, bene
vens de gulle vroolijkheid en frischheid der kinderen, 
doen het overige, om zulk een Zondag op het land 
bij Weenen tot een waren feestdag te maken; overal 
hoort men muziek, gezang en gelach en ziet men 
slechts menschen, die van het oogenblik genieten. 
De schilder vindt hier bij iedere schrede, in die uit 
alle deelen der monarchie saamgestroomde menigte, de 
prachtigste motieven. 

Men hoort steeds met ophef van het Romeinsche 
of Venetiaansche volksleven gewagen en merkt niet op, 
dat het Oostenrijksche evenveel, zoo niet meer ver
scheidenheid oplevert. Dat de jonge Weener kunstenaars 
dit eindelijk beginnen in te zien, kan slechts het succes 

hunner scheppingen ten goede komen en daarom ver
wachten wij veel van deze jonge school, nu zij eindelijk 
het schoone in haar omgeving leert zoeken en opmerken. 
Den Weeners willen wij ten slotte slechts dit ééne toe-
wenschen: Wees uzelf in alles, want daaraan hangt 
uwe toekomst. Slechts wie zichzelf trouw blijft, kan 
ook anderen voorgaan! H . G. J. 
(A. et A.) BEELDHOUWKUNST. 

Reeds circa I ' / i jaar is het hoofdgebouw van het 
nieuwe Centraalstation ten gebruike gereed. Door de 
onveihoopte moeilijkheden, bij de perronoverkapping 
ondervonden , waarvan in het voorlaatste nommer van 
dit blad gewaagd werd, kon het tot heden nog niet in 
gebruik worden genomen. 

Zooals dit bij monumentale gebouwen dikwijls voor
komt, waren enkele onderdeden nog niet afgewerkt; 
gelukkig heeft men den langen tijd van gedwongen 
stilstand niet ongebruikt voorbij laten gaan, zoodat, 
wanneer eenmaal het publiek toegang verkrijgt tot het 
gebouw, het dit zal kunnen beschouwen tot in de 
geringste details. 

Een der grootste beeldhouwwerken, de kolossale 
basreliëfs aan de torens, zijn dezer dagen onthuld en 
zullen later het oog van menig reiziger treffen. 

De schoone conceptie en uitvoering, de groote afme
tingen en de vaardige oplossing van technische moei
lijkheden , die onwillekeurig doen denken aan menig 
kunststukje uit de middeleeuwen, toen een gewoon 
werkman dikwijls meer kunstenaar was dan zij, die 
zich thans daarvoor uitgeven, al die eigenschappen 
stempelen dit werk tot een der merkwaardigste van 
dien aard, in den laatsten tijd in Nederland voortgebracht. 
De velden, ter grootte van 5.50 M. bij 6.25 M. , zijn 
in de breedte door sierlijke colonnetten en in de hoogte 
door een vlakken band met inscriptie en een lijst, 
aansluitend met de kapiteelen en met sierlijk bladorne
ment behakt, in drie deelen verdeeld. 

In de onderste vakken zijn medaillons aangebracht, 
waarin door figuren zijn voorgesteld: in den oostelijken 
toren Welvaart, Verbroedering en Beschaving, en 
in den westelijken Electriciteit, Nijverheid en Stoom. 

In de middenvelden zijn de colonnetten in den steen 
vrijstaand uitgehouwen , wat een geestig effect maakt 
en gelegenheid gaf op deze vakken doorgaande alle
gorische voorstellingen te beitelen, waardoor wij op 
den eersten toren Handel en Zeevaart en op den twee
den Landbouw en Veeteelt te zien krijgen. Ieder 
vak wordt afgesloten door krachtig geprofileerde half-
cirkelbogen, waarvan de profielen omgaan en de ge
heele velden als 't ware omlijsten. 

De daardoor ontstane ruimten zijn gevuld met meer 
dan levcnsgroote in haut-rclief aangebrachte busten van 
Apollo, Ceres en Vulcanus aan de eene zijde en van 
Mercurius, Minerva en Neptunus aan de andere zijde, 
terwijl de vakken van ondergeschikt belang met fijn 
ornement zijn bewerkt. 

Het beeldhouwwerk is uitgevoerd door den heer 
Van Langendonck te Amsterdam, naar modellen ont
worpen en geboetseerd door Prof. Fr. Vermeijlen te 
Leuven, welke modellen, evenals die van alle overige 
beeldhouwwerken, in het Rijks-museum geplaatst wor
den. Z. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
(A. e tA.) A M S T E R D A M . Op het Israëlietisch kerkhof te M u i -

derberg werd Woensdag j l . een grafmonument onthuld, door 
eenige vereerders aan de nagedachtenis van den verleden jaar 
overleden tooneeldirecteur, den heer A . van L ie r , gewijd. 

Het monument vertoont bij den strengen eenvoud in con
ceptie, die vooral op den doodenakker past, edele verhoudingen; 
het bestaat uit eene omfloerste urn, gedragen door een Dori
sche zui! op pedestal. 
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Ontwerper van het gedenkteeken is de heer J. Bernard 
Springer, terwijl de talentvolle beeldhouwer, de heer Bart van 
Hove, voor de uitvoering heeft zorggedragen. 

— Met eenig ongeduld wordt het rapport tegemoetgezien 
der Commissie, die door den Koning benoemd werd om een 
onderzoek in te stellen naar de vereischten van een haven voor 
visschersschepen te Scheveningen, naar de kosten van den 
aanleg daaraan verbonden, en naar dc wijze, waarop aan zoo
danig werk uitvoering JOU kunnen worden gegeven. Vandaar 
dat dezer dagen met belangstelling in het eerste blad van de 
Nieuwe Rottcrdamsche Courant van 6 dezer een uittreksel 
van dit rapport gelezen werd. Het maakte een vreemden in
druk, toen den volgenden dag in deze courant een brief werd 
opgenomen, waarin de Voorzitter dier Commissie de verklaring 
aflegde, dat het rapport nog niet was vastgesteld. 

ARNHEM. De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
heeft het programma voor hare 50"" algemeene vergadering, 
die hierterstede gehouden zal worden, bekendgemaakt. De 
eigenlijke vergadering zal spoedig afgeloopen zijn; zij wordt te 
elf uren geopend en het voornemen bestaat reeds te halfe'én 
per stoomboot naar Nijmegen te gaan om daar tal van merk
waardige bouwwerken in oogenschouw te nemen en te half
zeven per stoomboot naar Arnhem terug te keeren. A l biedt 
een riviertocht van Arnhem naar Nijmegen in het schoone 
jaargetijde een eigenaardig genot aan. betwijfelen wij of het 
einde van de Septembermaand daartoe te verkiezen is. Daarbij 
komt. dat de heen- en terugreis per boot eene tijdruimte van 
minstens vier uren vordert en dat in het gunstigste geval 
slechts vier uren beschikbaar blijven om tc Nijmegen te ver
toeven. Het ligt voor de hand, dat vele leden, wien het werke
lijk te doen is om Nijmegen een bezoek tc brengen, van den 
spoorweg gebruik zullen maken. 

— Voor sollicitanten naar de vacecrende betrekking van 
hoofdopzichter bij den Provincialen Waterstaat in Gelderland 
is het van belang zich op de hoogte te stellen van het ver
handelde in de laatstgehouden zomervergadering van Provin
ciale Staten. De wijziging, door Gedeputeerde Staten alstoen 
in den dienst van den Provincialen Waterstaat voorgesteld, 
betrof in hoofdzaak de verwisseling van den titel van ingenieur 
tegen dien van hoofdopzichter. Werd dit voorstel aangenomen, 
dan behoefde niet voorzien te worden in de vacature, ontstaan 
door het overlijden van den ingenieur Bohtlingk en kon de 
oproeping van sollicitanten voor de betrekking van hoofdop
zichter geschieden. 

Uit de discussie blijkt, dat vele leden de voorkeur gaven 
aan de benoeming van een ingenieur, om het even of hem 
dien titel dan wel dien van adjunct-ingenieur gegeven zou wor
den : zij verlangden een man van wetenschappelijke ontwikke
ling en een tweetal amendementen werden voorgesteld. Het 
eerste strekte om het woord «hoofdopzichter" door »adjunct-
ingenieur" te vervangen en het tweede om te bepalen, dat de 
hoofdopzichter moet zijn »een ingenieur, in Nederland gediplo
meerd' ; beide amendementen werden echter met groote meer
derheid verworpen, waarna het voorstel van Gedeputeerde 
Staten mst 42 tegen 15 stemmen werd aangenomen. 

Sollicitanten naar de betrekking van hoofdopzichter behoe
ven alzoo het diploma van ingenieur niet te bezitten; al bestaat 
omtrent dit punt zekerheid, schijnen vele leden der Provinciale 

Staten de meening te zijn toegedaan, dat het de voorkeur 
verdient een ingenieur als hoofdopzichter aan te stellen. Ten 
slotte wordt in herinnering gebracht, dat de laatstbenoemde 
opzichter bij den Provincialen Waterstaat het diploma van 
ingenieur bezit; de vooruitzichten voor kundige opzichters, die 
werkelijk bekwaamheid bezitten om bij Staat, Provincie of 
Gemeente te worden aangesteld, verminderen met den dag. 

MAASTRICHT. In eene buitengewone zitting der Provinciale 
Staten van Limburg is de overeenkomst goedgekeurd met de 
Regeering betreffende het onderhoud der rijkswegen 2 * klasse 
Roermond—Horn en Heerle—Sittard. Bij die overeenkomst 
wordt bepaald, dat de provincie de voormelde wegen weder 
in onderhoud neemt en daarvoor gedurende 7 jaren zal genie
ten het abonnementsbedrag, dat zij tot heden ontving, verhoogd 
met de helft der geraamde vernieuwingskosten van de drie 
houten doorlaatbruggen in den grooten weg Roermond—Horn, 
cn zulks tot het maximum van ƒ 1500 per jaar. 

A S S E N . Gedeputeerde Staten hebben aan de Provinciale 
Staten voorgesteld, de bezoldigingen voor het vaste personeel 
van den Provincialen Waterstaat te bepalen op de navolgende 
minima en maxima: 

voor den hoofdingenieur van ƒ 2500 tot ƒ 3500; voor den 
hoofdopzichter v a n / 1 2 0 0 tot / 1600; voor den opzichter van 
ƒ 1000 tot / 1400; voor den bureau-ambtenaar v a n / 500 tot ƒ800. 

In de toelichting van dit voorstel wordt gezegd, dat de voor
gestelde minima rekening houden met de tegenwoordige tijds
omstandigheden en geene vermindering toelaten; de maxima 
overtreffen de bezoldigingen, die de waterstaatsambtenaren op 
dit oogenblik genieten, respectievelijk met ƒ 5 0 0 , ƒ 2 0 0 , ƒ 4 0 0 , 
(na 1 Januari 1 8 8 8 / 3 0 0 ) en f 300. 

De verhnoging wordt wenschelijk geacht, niet omdat het in 
de bedoeling ligt in de eerste tijden eenig voorstel tot verhoo
ging van bezoldigingen te doen, maar omdat veranderde tijds
omstandigheden, langdurige dienst of buitengewone verdien
sten die verhooging wenschelijk kunnen maken, terwijl de 
regeling, rekening noudende met dc linancieele krachten, nog 
altijd blijft beneden de bedragen, voor gelijk doel in andere 
provinciën toegekend. 

BERGEN-OP-ZOOM. De Gemeenteraad heeft een commissie 
uit zijn midden benoemd, ten einde bij den Minister van W a 
terstaat aan te dringen op een subsidie in de kosten van ver
betering van den toestand der haven. 

— Dezer dagen wordt naar West-Indie verzonden een nieuw 
torenuurwerk en een metalen luidklok met stoel en toebe-
hooren , vervaardigd in de fabriek van den heer A. H . van 
Bergen, te Heiligerlee. Het uurwerk is goed afgewerkt. De 
constructie is pengang met remontoir en compcnsatieslinger. 
Op het uurwerk ziin twee koperen verticale waaiers geplaatst, 
waarvan de eene dienst doet als remontoir en de andere voor 
het slagwerk dient. 

De torenklok is van fijn metaal en van nieuwe constructie; 
zij zal voor slagwerk en als luidklok dienst doen. 

Alles is nagenoeg geheel van koper en metaal vervaardigd, 
dat met het oog op de eischen van het klimaat te Paramaribo 
noodzakelijk was. De heer Van Bergen ontving uit laatstge
noemde plaats de bestelling, een bewijs dat zijn fabrikaat ook 
in de Koloniën op prijs gesteld wordt. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
Bij den Provincialen Waterstaat in Gel 

derland wordt gevraagd een hoofdopzichter 
der derde klasse op eene jaarwe dde van 

ƒ 1600 en vergoeding van reis- en verblijf
kosten. Verzoekschriften op zegel vóór 20 
September a. s. aan Gedeputeerde Staten 
te zenden. 

B E N O E M I N G E N 
— Uit de alphabctisehe voordracht voor 

de benoeming van een adsistent bij het 
rechtlijnig teekenen aan de Burgeravond 
school te Middelburg, luidende: W . van 
Enst, adsistent-leeraar aan de R. H . B . 
S., J. Knol , teekenaar aan de Commercie-
compagnie, L. Kuiler, opzichter bij 's Rijks 
Waterstaat en A. Langejan, onderwijzer 
aan school A , werd de heer L. Kuiler door 
den Gemeenteraad met 9 stemmen be
noemd. De heer J. Knol verkreeg 4 stem
men. 

— Tot leeraar in het handteekenen aan 
de burgeravondschool te Alkmaar is be
noemd de heer R. E . J. Roeterink aldaar. 

C O R R E S P O N D E N T I E 
Het artikel »de kortste spoorwegver

binding tusschen Amsterdam en de Bel
gische grens" wordt in een volgend nom
mer opgenomen. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Bouwterreinen van verschillende afmetin

gen, zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen, beschikbaar. Adres H . V A N 
(iASSELT, Mr. Timmerman, aldaar. 

kW & 
R O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

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, 
r.'iiinuiviil-. porphier- en basallkeien. 

F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS m W E R K T I W , 
cp 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 

A M S T E R D A M . 

Vereeniging ier bevordering van Fabrieh-
en Handwerksnijverheid in Nederland. 

Afdeeling 'g-GRAVENHAGE. 

Tentoonstelling 
VAN 

GASTOESTELLEN 
tot drijfkracht, verwarming en verlichting 
te 'sGravenhage, Kazernestraat 42. 

De Tentoonstelling is geopend van Zondag 
11 September tot en met Vrijdag 30 
September a. s. van des morgens 10 tot 
des middags 5 uur en des avonds van 8 tot 
10 uur. 

De toestellen worden op aanvrage der be
zoekers beproefd. 

Dagelijks bestaat gelegenheid tot het nut
tigen van spjjzen, die in tegenwoordigheid van 
het publiek op de kookfornuizen bereid zijn. 

De gasmotoren met de daaraan verbonden 
machines zjjn steeds in werking te zien. 

E N T R E E Donderdags ƒ 0 . 5 0 , Zondags 
ƒ0.10, de overige dagen der week ƒ0.25. 

De leden der Vereeniging ter bevordering 
van Fabrieks. en Handwcrksnjjverheid in Ne
derland hebben op vertoon van hun diploma 
vrijen toegang tot de tentoonstelling 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 20"" September 1887, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen brj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N°. 460. 
Het gedeeltelijk opruimen van 

de voormalige brugwachterswo
ningen en het maken van een 
gebouw tot woningen voor drie 
beambten, bij de brug over de 
Waal nabij ZALT-BOMMEL. 

De besteding geschiedt volgens § 52 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 5d"> September 1887 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H . E. B E U N K E te 
Breda en is op franco aanvraag aan genoemd 
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). 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 12** September 1S87 ten 11 ure, 
des voormiddags, Station Stalt-Hommel. 

Utrecht, den 2d«" September 1SS7. 

N O T A R I S N I E R S T R A S Z 
zal Donderdag 22 September 1887, 's voorin. 10 
ure, ten Koffiehuize in het CoülMB-OBBOÜW 
te MAASTRICHT, in ééne zitting, defini
tief zonder voorbehoud van beraad. aan de 
meestbiedenden op den geboden inzetprrjs 
van 5600 golden verkoopen: 

Het B O U W T E R R E H 
gelegen buiten de voormalige St.-Martens-
poort te Wijk— Maastricht tusschen de Boter-
fabriek en de Zinkwitfabriek, en grenzende 
aan de rivier de Maas, aan de terreinen en 
goederenloodsen van de Aken—Maastrichter 
Spoorweg-.Maatschappij en aan het eigendom 
van den Heer LEOP. V A N BENEDEN. 

Voormeld perceel, waarover loopt de pu
blieke kunstweg naar Limmel, heeft vroeger 
deel gemaakt der vestinggronden, is nog 
voorzien van meerdere kazematten of berg
plaatsen, en thans kadastraal ingedeeld als 
hooiland, sectie C n". 595, ter grootte van 
3 Hectaren, 20 Aren, 00 Centiaren; 

hetzelve is in pacht bjj F . SCHIRNBACH, 
tot 1 November e. k. en alsdan te aanvaarden. 

Het perceel, dat door zjjne situatie bjj uit
nemendheid geschikt is voor een fabriek of 
handelsonderneming, wordt éérst in massa, 
daarna in kavels geveild; de voordeeligste 
uitkomst dier beide veilingen zal zjjn defi
nitief 

Ten Kantore van Notaris NIERSTRASZ 
liggen de verkoopsvoorwaarden, het eigen
domsbewijs en eene kaart van het perceel 
ter inzage, en kan aaiiwjjzing op het terrein 
worden aangevraagd. 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 19' n September aanstaande, 

des namiddags ten twee ure, zal in Kamer 
40 van het Centraal Administratiegebouw 
der Maatschappij aan het Droogbak te Am
sterdam worden aanbesteed: 

Volgens bestek No. 411: Het ma
ken van een DOORGANG met 
GEMETSELDE LANDHOOF-
DEN, IJZEREN KOLOMMEN 
en BOVENBOUW in den RIJS-
WIJKSCHEN STRAATWEG 
met bijkomende werken te DEN 
HAAG. In TWEE perceelen. 

Raming f33,800 perceel EEN en 
f18,500 perceel TWEE. 

Bestekken met teekening zjjn tegen beta
ling van / 2.— per exemplaar te verkrjjgen 
aan het Bureau van den Ingenieur van den 
Weg, Kamer 154 van bovengenoemd Admi
nistratiegebouw, alwaar ook inlichtingen zijn 
te verkrjjgen. 

De Administrateur. 

A A N B E S T E D I N G . 
De Architect A. V A N D E N B O O G A A R D , 

zal op Woensdag den 21 September a. »., 
's avonds om 8 uur, namens den Heer JOS. 
L A A N E te Maastricht, in het Café van den 
Heer H . F A A Z E N tc Nijmegen 

A A N B E S T E D E N : 
Het BOUWEN van een BIER

BROUWERIJ met MOUTERIJ, 
WOONHUIS, STAL enz. 

De Teekeningen liggen ter inzage in ge
noemd Café en zijn gedrukte bestekken a 
/'0.60 te bekomen van af 11 September bü 
den Architect A. V A N D E N BOOGAARD 
te Nijmegen. 

Aanwijzing op het terrein op Maandag den 
19 September 's morgens negen uur. 

AANBESTEDING. 
BUKGEMEESTEI ' en WETHOUDERS dei 

Gemeente ARNHEM zullen Dinsdag 20 Sep 
tember 1887 , 's voonniddags 11 'ƒ, ure, in 
het openbaar ten Gemeentehuize 

a a u b o a t o d e n : 
Bestek N°. 20. 

le perc. Het leveren en stellen van 176 
stuks Schoolbanken en Tafels, 
elk voor 2 kinderen; 

He perc. Het leveren en stellon van 
Schoolborden, Kapstokken, 
Jalousiön en verschillende 
andere kleine houten voor
werpen ; 

llle perc. Het leveren en stollen van 
8 kachels met ommanteling, 
Pijpen, Gruisbakken enz. 

Alles gereed voor het gebruik op te leveren 
vóór 31 Januari '8S. 

De besteding geschiedt voor elk der drie 
perceelen afzonderlijk. 

Bestek N». 21. 
Het maken van Klinkerbestratin

gen en van Trottoirs met leve
ring van Klinkers, Niedermen-
diger Trottoirbanden onverdere 
Materialen. 

Aanwjjzing: voor bestek No. 20 Woensdag 
14 September '87, 'snam. 2 uur, in School 
No. 5 aan de Prinsessestraat; voor bestek 
No. 21 Donderdag 15 September 'S7, 's voorin. 
11 ure, ten Gemeentehuize, Bureau Ge
meentewerken. 

Bestek met gezegeld inschrjjvingsbiljet 
tegen betaling van ƒ 0.50 ter Secretarie ver-
krygbaar. Inlichtingen worden gegeven ten 
Gemeentehuize, Bureau Gemeentewerken. 

D E L I N T & C°. 
Oottmeedtjte 2-tS, Botter dam. 

VLOER-enWANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMENT-1\ UZERSTEEXTECELS. 

Groote voorraden. 

Waterleiding te Leeuwarden. 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Woensdag den 21"' 1 September 1887, des 
middags ten 12 ure, zal de Ingenieur H. P. 
N . HALBERTSMA, namens de Heeren Tn. 
A. V A N DEN BROEK en G W. V A N BAR-
NEVELI) K O O V .Ir., in de Herberg IDI 
KLANIIKKIJ" te Leeuwarden, in het openbaar 
aanbesteden: 

Bestek N". 2. Het maken van de 
Bezinkbakken, de Filters, het 
Machine- en Ketelgebouw met 
toebehooron, den Voetweg, de 
Kolenloods en eenige verdere 
werken, ten behoeve van de 
waterleiding te Leeuwarden, op 
en nabij het terrein der pomp
en fllterwerken, gelegen in de 
gemeente Grouw. 

Bestek N°. 3. Het maken van den 
Watertoren te Leeuwarden, met 
de levering van de benoodigde 
materialen, met uitzondering 
van eenige ijzerwerken, waar
onder het reservoir, 

zoowel ieder Bestek afzonderlijk, als beide 
Bestekken te zamen. 

Bestekken en teekeningen zjjn verkrijg
baar aan het bureau van den Ingenieur voor
noemd, Zuidblank 20 Rotterdam, alwaar da
gelijks, voonniddags 10—12 ure, inlichtin
gen zjjn te bekomen. De prijs van Bestek 
N°. 2 met 4 teekeningen bedraagt ƒ 5 . — en 
die van Bestek N" . 3 met 1 teekening ƒ 2 . — . 

De aanwijzing op de betreffende bouwter
reinen zal geschieden Dinsdag 20 September 
e. k., voor Bestek N" . 3 te Leeuicarlen, 
voorm. 9 ure, en voor Bestek N". 2 te Grouw, 
inidd. 12 ure. 

A. J . BACON & 0°. 
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- Ü30, 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen word3• kosteloos 
jeleverd. 

A. H. VAN BERGEN, 
F A B R I K A N T T E 

Heiligerlee, prov. Groii. 
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 

LTJIDKLOKKEN, 
op binnen- cn buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren Medailles. 

13. H O L S B O E F t . - -A-mliem. 
L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINGEN. BRIEF- en PAKKET BA LANSEN, enz. euz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 
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S C H L E I C H E R cfc S C H U L L S 
T e e k e i i i i a p i e r e i i e n z . 

Te verkrijgen voor da F A B R I E K S P R I J Z E N (zonder verhooging van vracht of 
rechten) in het Magazjjn van Teokenbehoeften voor B o u w k u n d i g e n van: 

Th. J. DOBBE en ZOON te Utrecht. 
SUF- U i t m u n t e n d L I C H T D R U K P A P I E R en L I C H T D R U K P R E P A R A A T 

u i t de beste Fab r i eken . 

BfiCkEK & BlliNHMiH. - 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 , 
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 , 
WEEGWERKTUIGEN. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven No, 3, Rotterdam, 
KYANISEERFABRIEK 

Het kyanisecren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Hcli ï isc l ie kluit- en hydraulische kalk. 

Billijke prjjzen en vrachten. 
K u n s t g r a n i c t systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

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 0 , L O N D O N , 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K i R A D E M A R K . NATUURL. ASPHALT 
TE . • - • • VAN 

AMSTERDAM fc, •fc;1 * 1 1 J l VAL DE TRAVERS 
Beltweg N 3 . l l n V ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l h v e g e n e n « l i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o n t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, ot bjj den Heei 
H . G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

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

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K L I J I , T l « S O I & C . 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseoren van jjzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappjj tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

PIIOTOLIIIlOliRAPHIE. PIIOIIIZIMlHillAPIIIE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

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

op zijne inrichting voor PliotolithQgrniihie, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor IMiotozInro-
icrapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Meieot > i.e-itii i» hi M I L - voor HH. druk
kers, all et tot de minste prjjzen. 

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

W. W E I M E R , 
5 6 W a r m o e s s t r a a t , A m s t e r d a m . 
A T E L I E R tot h t vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en aparte-
mentwerk. 

Eenig etablissement in Amsterdam. Con
curreerende prjjzen niet het Buitenland. Eene 
nieuwe sorteering monsters en teekeningen 
steeds voorbanden. 

Magazijn van Spiegel- en Vensterglas. 
en daarmede in verband staande artikelen. 

J. E DE VRIES. 
Decoratieschilder 

VAN 
Z . M . d e n K o n i n g . 

SPECIALITEIT 

P I E R R E - O R N É E . 
Nieuw versieringsmateriaal voor 

bouwwerken, bekroond met het Eere
diploma (hoogste onderscheiding) op de 
Internationale Tentoonstelling van 
Bouwmaterialen en aanverwante artike
len te Groningen, in 1S8C. 

Onovertrefbare vervanging van 
Sgraffito, biedt volkomen weerstand aan den 
invloed van ons klimaat, kan met het groot
ste succes worden gebezigd voor het ver
sieren van Pilasters, Friezen, Schil
den, Borstweringen, Wandbekleedin-
gen enz., wordt geleverd in alle gewenschte 
afmetingen, voor verzending geschikt, en 
des gewenscht overeenkomstig de tee
kening van den Architect. 

Monsterstukken worden op franco aanvrage 
gaarne ter bezichtiging toegezonden door den 
vervaardiger J . H . D E V R I E S , te Groningen 
A-Kerkstraat, en door de Agenten: 

F i r m a B r i n c k e n V a n V e e n , Damrak 90 te 
Amsterdam. 

J . v a n E e k e n Z o o n , Gierstraat te Haarlem. 
A . E . B r a a t , (Joudsche singel 'JS, te Rotterdam. 
A . S i n g e l s A z n . , Op de Vest, te Dordrecht. 
H . C . L a t h o u w e r s , te Vught en 's Bosch. 
A . d e M o r i e , Achter-Twnnstraat, Utrecht. 
C . T e u n l s s e n , Smitstraat, Nijmegen. 
A . J . A . A n d r i e t s e n , II interswijh. 
S J . H . T r o o s t e r , Terborgstraat, Zwolle. 
S . A . C o l t o t , Tuinen, Leeuwarden. 

Verklaringen van H H . Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheid reeds 

gedurende 2 jaren b l p t . 

Gedrukt bjj 6 . W . na der Wiel & C u . , te A r n l » a . 
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Burtftfl van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
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M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

887e gewone vergadering, te houden op Woensdag 
21 September, des avonds te acht uren, in het Ame
rican-hotel op het Leidscheplein alhier. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
1°. Mededeelingen van het Bestuur. 
2°. Ballotage van de heeren M. A . Hendrickx en 

N . van Kleef ('). 
3°. Verkiezing van drie bestuursleden, in plaats van 

de heeren E. Damen, F. J. Bremmer Hzn. en J. A . 
v. d. Sluys Veer. De heer J. A . v. d. Sluys Veer stelt 
zich herkiesbaar. 

4°. Bijdrage van den heer A . N . Godefroy. 
Namens het Bestuur: 

De iste-Secretaris a. i . , 
J. A . v. d. Sluys Veer. 

(') In het verslag der vergadering van 7 September, opgeno
men in het voorgaande nommer, is de naam van den heer N . 
van Kleef abusievelijk opgegeven als A. van Kleeff. 

(A. et A.) D E NIEUWE ~~ 
SCHOUWBURG T E R O T T E R D A M . 

Donderdag j.1. werd de nieuwe schouwburg te Rot
terdam met eene feestvoorstelling geopend, nadat het 
Bestuur verleden Dinsdagavond de vertegenwoordigers 
der pers in de gelegenheid had gesteld het gebouw 
in al zijn deelen te bezichtigen. De architect, de heer 
J. Verheul, leidde de aanwezigen in het gebouw rond 
cn verstrekte op welwillende wijze alle noodige inlich
tingen. 

't Is misschien onnoodig een beschrijving van den 
gevel mede te deelen; toch wenschen we erop te wij
zen , hoe hier met eenvoudige middelen een fraai effect 
verkregen is. Over de verschillende zijdelingsche uit
bouwen en de architectuur der bovenste verdiepingen 
domineert een rijk versierd avant-corps van twee ver
diepingen, dat in verband gebracht is met den door-
rit en op duidelijke wijze het rijkste, belangrijkste deel 
van het gebouw (na de zaal) aanwijst: den foyer. Het 
geheel wordt bekroond door een hoofdgestel met fron
ton , gedragen door de zuilen der hoofdverdieping. 
Tympan en hoekpunten van het fronton zijn op pas
sende wijze met beeldhouwwerk versierd. 
De R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i e i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k vuur d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , gewaarmerkt m e t de init ialen A . e t 4 

Treden wij thans het gebouw binnen door de hoofd
ingangen. Wij merken dan op, dat afzonderlijke deu
ren zijn aangebracht voor de bezoekers, die per rij
tuig komen, en voor de voetgangers. Zij geven alle 
toegang tot de hoofdvestibule, een zeer ruime zaal 
van eenvoudige, doch smaakvolle samenstelling, waarin 
de opschriften, betrekking hebbende op de stichting, 
en de openingen der bureau's (aan de eene zijde voor 
de Nederlandsche voorstellingen, aan de andere zijde 
ten dienste van het Duitsche opera-gezelschap) de voor
naamste versieringen uitmaken. Drie groote arcaden 
geven van dit vertrek toegang tot de controle-vestibule, 
die rechthoekig van grondvorm is, door glazen deuren 
in den achterwand in gemeenschap staat met tic bene
denste der gangen — die rondom de hoofdzaal loopen 
en door alle verdiepingen gaan — en aan de zijden 
de 4.50 M. breede staatsietrappen vertoont, die naar 
de hoofdverdieping leiden. De toegang tot deze trap
pen is op monumentale wijze versierd door op de eerste 
treden staande kolommen , die zeer rijk gedoreerd en 
door een los om de twee zuilen geslingerd kleurrijk-
tapijt hare al tc groote deftigheid eenigszins verliezen. 
Dit gedeelte van het gebouw maakt een alleraangc-
naamsten indruk. 

In de benedenste der om de schouwburgzaal loopende 
corridors, eveneens toegankelijk van de controle-vesti
bule , treffen we de trappen aan, die naar de zooge
naamde parterre-verdieping leiden. Zij zijn van gerin
gere afmeting dan de hoofdtrappen, doch de opgang 
van beiden is in de onmiddellijke nabijheid gelegen van 
deuren, die met de straat gemeenschap hebben — 
hetgeen met het oog op brandgevaar zeer te prijzen 
valt. Voor de bovenverdiepingen zijn buitendien afzon
derlijke trappen aangebracht. 

In de schouwburgzaal zijn ongeveer 1250 zitplaatsen, 
waarvan de afmetingen ons bij onderzoek zeer voldoende 
voorkwamen. Tevens wordt tengevolge van den vorm 
der zaal (veel meer half-cirkelvormig dan bv. de stads
schouwburg te Amsterdam) het gezicht op het tooneel 
van alle plaatsen aanzienlijk vergemakkelijkt. 

De architectuur van de tooneelopcning, die rechthoe
kig is (met afgeronde hoeken), is niet, zooals in veel 
Fransche schouwburgen, onmiddellijk in verband ge-
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bracht niet de ordonnantie van de zaal, maar als het 
voornaamste onderdeel, afzonderlijk behandeld. De 
loges d'avant-scène zijn gevat tusschen twee groote 
zuilen , wier lengte door talrijke verdeelingen gebroken 
is. Dc borstweringen der galerijen loopen verder als 
sterk sprekende, slechts hier en daar door cartouche-
vormen verdeelde lijstwerken , langs den zaalwand, waar 
zij zich scherp afteekencn tegen de donkerroode tint 
van meubels cn wandvlakken. 

Het plafond, dat zich uit de zaal-ordonnantie ont
wikkelt door een menigte arcaden, die de koofvormige 
aanloop van 't plafond doorbreken, is schitterend van 
compositie en uitvoering. 

Hoewel wij plafonds met open luchten, perspectievische 
balustrades en realistisch gegroepeerde figuren uit een 
oogpunt van stijl afkeuren, verdient deze samenstelling 
(van den heer A. Marque te Brussel) bijzondere waar
deering. Aan de zijde van het tooneel troont op een 
wereldbol Rotterdam , een gekleede vrouwefiguur; langs 
beide zijden van dc zaal stroomen de gepersonifieerde 
kunsten toe, rechts muziek, links tooncclspel, om hare 
hulde te betuigen aan de stad, die ze op zoo luister
rijke wijze herbergde. Genieën met lauwerkransen in 
de hand en gezeten op gevleugelde paarden, kinderfi
guren , die rozenguirlanders strengelen, emblemen van 
de stad zijn op smaakvolle wijs voor en achter de 
hoofdgroepen aangebracht. 

Tegenover het tooneel vctoont het plafond de sa-
menstrooming van Maas en Rotte in twee kolossale, 
naakte figuren, gezeten op rotsen. Kleur en teekening 
van het geheel maken een hoogst gunstigen indruk. 

Midden in het plafond , als centrum van den in ver
guld zaagwerk behandelden grooten ventilator, hangt 
de kolossale gaskroon, een meesterlijk ontwerp van 
den heer Verheul en een waardig ornement voor de 
fraaie schouwburgzaal. De kroon is geheel verguld 
en draagt een grooten rijkdom van ornement tusschen 
de 321 branders, die zaal en plafond als met een zee 
van licht overgieten. 

De foyer levert een verrassenden aanblik op, als men 
uit dc zaal komt. Was in de laatstgenoemde het rood 
overheerschend — ook het scherm bestaat geheel uit 
roode draperieën, die achter een rijken lambrequin zijn 
opgehangen — in den foyer en de twee, aan de 
dwarszijden gelegen salons doorloopt de kleur der 
decoratie allerlei tinten van licht-crème tot donkerbruin. 
De hoofdzaal vertoont langs de wanden een zeer rijke 
pilaster-ordonnantie, die ook en detail zeer origineel 
en goed uitgewerkt is. De koofvormige overgang 
van wand tot plafond is met fraai ontworpen schilder
werk versierd; de caisson-zoldering schittert van het 
goud en niet minder door de overige lichte kleuren, 
waarmee de architect gewerkt heeft. De portieres, op 
zeer eenvoudige wijze in verband gebracht met de 
architectuur van de zaal en de paneelen (nagemaakt 
gobelin), voorstellende de vier wcrelddeelen en Mu
ziek en Dans, vormen aangename rustpunten in den 
weelderigen ornementalen rijkdom. 

De salons aan weerszijden — de eene in donkere, 
de andere in lichte bruine kleuren behandeld — zijn 
eveneens met kwistige hand versierd. De decorateur 
A . Marque heeft hiervoor paneelen geschilderd; in het 
eene salon naturalistische bloemen op lichtgekleurd 
satijn, in het andere bloemen en vogels op een ruwe 
goudstof. Zoo deze werken al weinig in harmonie zijn 
met de architectuur, toch getuigen zij van hoogst 
origineele opvatting en cigenaardigen chic. 

Het schilderwerk in de trappenhuizen, paneelen met 
acht muzen — in geschilderde nissen van rijke ordon
nantie — is zeer harmonieus en aangenaam van kleur; 
blauwe en grijsbruine tinten voeren er den boventoon. 

De rookzaal, eerst in den laatsten tijd bij het ge
bouw ontworpen, is van zeer groote uitgebreidheid. 
Ook zij is goed van verhoudingen en fraai gedetailleerd. 

Op de constructie van het gebouw, dat een waardig 
monument van Rotterdam zal blijven, en de verwar
ming en ventilatie zal misschien later in dit blad wor
den teruggekomen. A . REYDING. 

(A. et A.) TUINBOUWKUNST. 
Het Gemeentebestuur van Deventer is voornemens 

een gedeelte van de terreinen der voormalige vesting
werken door een plantsoenaanleg te verfraaien. 

Wij waren in de gelegenheid de hiervoor door den 
heer Leonard A. Springer, tuinarchitect te Amsterdam , 
vervaardigde plans te bezichtigen en kunnen daarvan 
het volgende mededeelen : 

Er is van de natuurlijke gesteldheid van het terrein 
zooveel mogelijk partij getrokken en de aanwezige oude 
boomen zijn, waar het kon, gespaard. De .singelgracht 
slingert zich van af het station der Staatsspoorwegen in 
bevallige bochten langs het terrein; een der vroegere 
ravelijnen , een eilandje in die gracht, is door bruggen 
met de oevers verbonden. Op het andere oude rave
lijn , thans een schiereiland, waarvan het hoogste punt 
zich 6,50 M. boven den waterspiegel verheft, is een 
ververschingsgebouwtje geprojecteerd, vanwaar men een 
fraai uitzicht op den geheelen aanleg zal kunnen ge
nieten. 

De aanleg is overigens, zooals voor de hand lag, in 
landelijken stijl gehouden, met uitzondering van een 
gedeelte aan den IJsel, dat in de toekomst voor 
bebouwing is bestemd. De architect heeft hier, zeer 
terecht, de richting der geprojecteerde hoofdwegen aan
gehouden, zoodat bij latere bebouwing weinig veran
dering in het plan behoeft te worden gemaakt. Op 
het kruispunt van twee hoofdwegen is een rond-point 
gedacht, dat ook later kan behouden blijven. 

De geheele aanleg omvat een terrein van ongeveer 
9 hektare. Wanneer het fraaie plan is uitgevoerd, zal 
Deventer ongetwijfeld een aantrekkelijk punt rijker zijn 
geworden, waardoor veel vergoed wordt van hetgeen 
aldaar, evenals in meer andere plaatsen, van het pit
toreske der oude vestingwerken is verloren gegaan. 

Wie met de schoone omgeving van Utrecht, Mid
delburg of Alkmaar bekend is, weet, welk een dank
baar motief tot verfraaiing dergelijke oude vestingwer
ken aanbieden. Menige grootere gemeente, waar de 
overgang tusschen stad en land door vervelende recht
lijnige singels gevormd wordt, mag plaatsen als Deven
ter zulk een aanleg benijden. 

Wij hopen dan ook dat het plan spoedig tot uitvoe
ring moge komen. 

combinatie nog niet de kortste verbinding is voor het 
internationale spoorwegverkeer tusschen Amsterdam en 
België. 

Wanneer men van Amsterdam naar Antwerpen eene 
rechte lijn trekt, dan ziet men, dat de spoorweg Ant
werpen—Dordrecht vrijwel daarmede overeenkomt, 
evenzoo het gedeelte Rijnspoor Amsterdam—Oude
water, doch dat juist het gedeelte Oudewater—Dor
drecht eraan ontbreekt, om die lijn tot een geheel 
te vereenigen. Het is te verwonderen, dat hierop bij 
het ontwerpen der Staatsspoorwegen niet het oog ge
vallen is , en , zoo men eraan gedacht heeft, moeten 
ongetwijfeld geldige redenen tegen den bouw van dien 
weg bestaan nebben. Onnoodig scheen men het te 
achten , de hoofdstad des Rijks direct aan het Staats-
spoorwegnet te verbinden: door den bouw van de lijn 
Oudewater—Dordrecht ware dit te verdedigen geweest, 
daar, op die wijze, de kortste verbinding van Amster
dam met Antwerpen was tot stand gekomen. Niemand 
toch zal ontkennen, dat de reis via Rotterdam en 
's-Hage veel te lang is voor een direct internationaal 
verkeer. Misschien werd deze lijn te kostbaar geacht 
door den bouw van twee bruggen, namelijk één over 
de Lek, nabij Schoonhoven of een ander punt in de 
nabijheid, en één over den Hollandschen IJsel nabij 
Oudewater; dit konden echter geen onoverkomelijke 
bezwaren geweest zijn, daar vroeger reeds veel groo
tere en meer kostbare bruggen gemaakt zijn. Voor 
het verkeer over de Merwede kon men gebruikmaken 
van de reeds bestaande brug bij Baanhoek, en, wat 
verder de te doorloopen streek betreft, deze is onzes 
inziens genoegzaam bevolkt om het bestaan van zulk 
eene lijn te rechtvaardigen , hoewel de vraag der kortste 
internationale verbinding het meest op den voorgrond 
moet staan. Het verschil in afstand tusschen Amster
dam—Dordrecht langs deze lijn en langs den Hol-
landsch-ijzeren-spoorweg bedraagt, globaal gemeten, 30 
K M . of ongeveer 45 a 50 minuten sporens per snel
trein — naar onze meening wel de moeite waard om 
in aanmerking te komen. Wordt de lijn door den 
Staat gemaakt, dan kan de aansluiting aan den Rijn
spoorweg te Oudewater geen bezwaren opleveren , daar 
dit reeds op meer plaatsen het geval is. 

Bovengenoemde beschouwingen achtte ik belangrijk 
genoeg om in een vakblad besproken te worden; mis
schien komen zij dan onder de oogen van personen, 
die omtrent de algemeene waarde van zulk eene lijn 
nieuwe gezichtspunten kunnen openen. Mij komt het 
voor, dat het de moeite waard is , de uitvoerbaarheid — 
waaraan ik niet twijfel — te onderzoeken. Luidt het 
oordeel over dit plan gunstig, dat dan de Staat of de 
directie van den Rijnspoorweg de noodige stappen doe 
om het tot stand te brengen. 

De vruchten dezer overproductie blijven niet uit. 
Zooals wij hebben kunnen opmerken maakt het R ij k 
reeds aanstalten van dezen ongezonden toestand te pro-
fitceren. Het zal notabene bouwkundige opzichters 
naar Nederlandsch-Indië zenden tegen een bezoldiging 
van / f i o , zegge zestig gulden, in de maand. Hoewel 
er gesproken wordt van eene voorloopigc bezoldiging, 
heeft men volstrekt geen zekerheid dat deze spoedig 
zal verhoogd worden; evenzoo moet men afwachten 
hoeveel deze verhooging zal bedragen. Tevens ver
bindt men zich , evenals een koloniaal , voor den tijd 
van vijf jaren , want 't is bijna ondenkbaar dat hij, die 
ertoe moet besluiten voor ƒ720 per jaar naar Indië 
te gaan, kans zal zien, om, wanneer het hem daar 
niet bevalt (wat met zulk een „hoog" salaris niet ge
heel en al onmogelijk is) de genoten ƒ500 voor uit
rusting plus de kosten van overtocht terug te betalen. 
Het eenige middel om dan naar Holland terug te 
keeren is zich een zielsziekte op den hals te halen, 
zoodat men, volgens artikel 7 van het Koninklijk besluit, 
in de termen valt van vrijstelling der teruggave. 

De heer X noemt het „feit" : er zijn te veel bouw
kundigen. Gaarne had ik er de oorzaak van willen 
vernemen. Tevens geeft hij den raad, jongelui bij het 
kiezen van een technisch vak onder het oog te bren
gen, dat het volstrekt het vak niet is, om na volbrachte 
studie het leven onbezorgd in te gaan. 

Ik ben zoo vrij den heer X . te herinneren, dat voor 
een deel de architecten zelf er de oorzaak van zijn. 
Het eigenbelang brengt dit mede, want hoe meer 
leerlingen op het bureau, hoe beter de inkomsten. 

't Is volstrekt niets ongewoons bij een architect vijf, 
zes of meer jongelieden aan te treffen, die ook „archi
tect" moeten worden. Op deze wijze wordt de over
productie kostelijk in de hand gewerkt. Nu zal ik 
volstrekt niet beweren, dat alle architecten zoo hande
len, doch de meesten houden volstrekt geen rekening 
met de behoefte, zoodat hoe langer hoe meer het 
aanbod de vraag zal overtreffen. 

Een even groot aandeel in het ontstaan dezer over
productie hebben naar mijne meening de ambachts
scholen. De leerlingen dezer scholen blijven geen 
ambachtslieden; hoewel het doel dezer scholen is de 
Maatschappij van goede werklieden te voorzien, doen 
zij dit niet. Dit is volstrekt niet te laken in de leer
lingen , want het moet ieders doel zijn zich te verbete
ren en op te heffen, doch de besturen der scholen 
moeten de vakken meer in overeenstemming brengen 
met de behoeften. Er is wel behoefte aan goede werk
lieden en 't zou dus beter zijn deze aan te kweeken; 
zij, wier doel het is architect te worden, moeten dan 
eene andere gelegenheid zoeken zich te bekwamen. 

Gaat alles voort zooals het nu is , dan zal natuurlijk 
ook het aantal aannemers spoedig verdubbelen, en 
moet deze ramp er nog bijkomen, dan gaat het er 
natuurlijk al zeer schoon uitzien; de eigenbouwers blij
ven dan ook niet uit en bij slot van rekening zullen 
alleen de meesters in de rechten (die volgens X nu 
nog niet veel te doen hebben, ook al door overpro
ductie) er wel bij varen en handen vol werk hebben 
om de faillissementen te regelen, iets wat nu gelukkig 
nog een „zeldzaamheid" is. 

Doch in ernst, 'tis le hopen dat er op de eene of 
andere wijze een eind aan kan worden gemaakt. 

Mochten mannen, die steeds vol ijver zijn het vak
onderwijs te verbeteren, ook eens rekening houden 
met de behoefte en doeltreffende plannen beramen om, 
zooals de heer X zegt, zoo geleidelijk mogelijk een 
eind te maken aan deze overproductie. 

L. W. B. 

(A. et A.) DE KORTSTE SPOORWEG
VERBINDING TUSSCHEN A M S T E R D A M 

EN D E BELGISCHE GRENS. 
Zeer velen uit de hoofdstad zullen wel eens, hetzij 

voor zaken hetzij voor genoegen, een spoorreisjc 
gemaakt hebben van Amsterdam naar Antwerpen, 
en zeker hebben de meesten de route gevolgd langs 
den Hollandschen spoorweg en verder, via Rotterdam 
en Dordrecht, naar Rozendaal, daar de reis per Rijn-
spoor , zonder overstappen, niet anders mogelijk is 
dan via Utrecht—'s-Hertogenbosch—Tilburg—Breda— 
Rozendaal, of via Utrecht—Geldermalsen—Gorichem— 
Dordrecht, en niemand zeggen zal dat dit de kortste 
route is. Was het Rijnspoor in Rotterdam aan het 
Staatsspoorwegnet aangesloten, de reis van Amsterdam 
naar Dordrecht zou aanmerkelijk korter zijn dan 
per Hollandsche spoor. Beschouwt men evenwel dc 
kaart van Nederland dan zal men zien, dat ook deze 

Nu men bezig is het personeel der Staatsspoor
wegen in te krimpen, ware het zeker goed hiermede 
niet voort te gaan voordat dit plan voltooid en de 
hoofdstad des Rijks langs een rechte lijn en niet langs 
een slingerweg met Antwerpen en Brussel verbonden 
is. Het axioma van den kortsten afstand tusschen 
twee punten diende in dit geval zeker wel in acht ge
nomen te worden. S. 

(A.etA.) OVERPRODUCTIE. 
Ingezonden. 

Reeds dadelijk na het lezen van het aldus getitelde 
artikel in De Opmerker van 13 Augustus j . 1., was 
het mijn voornemen hierop terug te komen, niet met 
het doel den heer X . op de vingers te tikken , doch 
alleen om op dit schrijven door te gaan, omdat het 
werkelijk hoog noodig is verandering te brengen in 
den toestand , daarin besproken. 
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De meening , dat de architecten voor een deel zelf 
de schuld zijn aan de overproductie, door het opleiden 
van leerlingen, kunnen wij niet deelen. Zoolang er 
architecten moeten zijn, dient er ook gelegenheid tot 
opleiding te bestaan. 

Voor dien tak van onderwijs wordt hiertelande 
(de Polytechnische school tc Delft uitgenomen) al zeer 
gebrekkig gezorgd, en het ligt voor de hand dat, 
evenals in vroegere tijden, de leerling zich daarom tot 
den meester zal wenden om zich voor het vak zijner 
keuze te bekwamen, vooral ook in geval hij de kosten 
eener wetenschappelijke opleiding niet dragen kan. 

Dat de architecten, die leerlingen opleiden, zich 
rekenschap zouden kunnen geven hoe groot de behoefte 
aan architecten is op het tijdstip, dat de leerlingen 
hunne studiën voltooid hebben, is eenvoudig onmoge
lijk ; zij kunnen hun hoogstens na een zeker tijdsverloop 
hun gevoelen zeggen over de meerdere of mindere ge
schiktheid voor het vak hunner keuze, en zijn dit, 
naar ons oordeel, ook verplicht. 

De ambachtsscholen moeten het eveneens ontgelden; 
deze inrichtingen schijnen tegenwoordig voor velen de 
oorzaak van veel kwaad tc zijn, ofschoon wel niemand 
zal beweren , dat de toestand vóór de oprichting der 
ambachtsscholen beter was dan tegenwoordig. Men 
dient echter op te merken: I " . dat de overproductie 
van werkkrachten voor den ambachtsstand al niet minder 
groot is dan die voor technische betrekkingen; 2". dat 
jongelieden uit de minder gegoede klasse het steeds 
hoogerop zullen zoeken of zij al dan niet het geluk 
hebben gehad eene ambachtsschool te kunnen bezoe
ken — hetgeen volstrekt niet te misprijzen valt. 

De ambachtsscholen zijn gesticht met het doel om 
het peil van de bouwambachten te verheffen. Nu 
bestaat tot heden nog slechts voor een zeer klein deel 
der aankomende werklieden de gelegenheid die scholen 
te bezoeken, zoodat het gros in dezelfde ongunstige 
omstandigheden blijft verkceren als voor Iwintig jaren. 
Is het daarom te verwonderen , dat de weinigen , die 
daar iets meer hebben geleerd, zich door verdere studie 
een weg zoeken te banen tot hoogcr ? Te meer daar, 
zooals reeds is gezegd, de gelegenheid tot opleiding 
voor opzichter of architect in de meeste plaatsen des 
lands ontbreekt en in ieder geval zeer kostbaar is. 

Het is niet de inrichting dier scholen, waaraan het 
hoofdzakelijk hapert, doch het feit dat nog zoo weinigen 
ervan kunnen profiteeren. R E D . 

D E TENTOONSTELLING V A N 
G A S T O E S T E L L E N TE ' s -GRAVENHAGE. 

Keer op keer doen zich de moeilijkheden meer ge
voelen eene tentoonstelling tof stand te brengen, vooral 
wanneer de nijverheid daarin eene hoofdrol speelt. Dit 
wekt weinig verwondering, wanneer men de groote 
kosten nagaat, welke de inzenders, zelfs bij koste-
looze plaatsruimte, te dragen hebben om hunne in
zending op de plaats van bestemming opgesteld te 
krijgen en zooveel mogelijk voor het publiek aantrek
kelijk te maken. Deze kosten blijven meestal, vooral 
in de eerste tijden, onvergoed en zelfs na verloop van 
tijd worden zij slechts indirect gedekt. 

Toch zijn de tentoonstellingen zeer nuttig; in de 
eerste plaats omdat zij het maken van eene vergelij
king in den toestand van een tak der nijverheid mo
gelijk maken, en ten tweede, omdat het publiek met 
de beste en nieuwste fabrikaten op de hoogte wordt 
gebracht. 

De Gas-tentoonstelling te 's-Gravenhage nu levert 
wel geen maatstaf voor den stand der gasindustrie hier
telande , doch wel voor de hoogte, welke die industrie 
in het algemeen heeft bereikt, en gerust kan men 

hieraan toevoegen, dat op dit gebied Nederland eene 
slechts zeer ondergeschikte plaats inneemt. De meeste 
inzendingen komen wel van inlandsche industriëelen, 
doch deze treden slechts als vertegenwoordigers der 
buitenlandsche fabrikanten op. 

De tentoonstelling is uitstekend geslaagd, dank zij 
vooral de krachtige medewerking van den directeur 
der Haagsche Gasfabriek, den heer J. E. M . Kros, 
wiens vele relatiën met buitenlandsche fabrikanten hunne 
deelneming verzekerde. De tentoonstelling gaat uit van 
de Haagsche afdeeling der Vereeniging ter Bevordering 
van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland, 
die eene Commissie daarvoor in het leven riep, waaruit 
een Comité van uitvoering gevormd werd, bestaande 
uit de heeren: Mr. C. A . van der Kemp, Voorzitter; 
P. F. W. Mouton en J. J. van Nieukerken, Secretaris
sen; Th. C. A . Vemer, Penningmeester en J. E. M. 
Kros. De heeren Mouton Jr. en Kros Jr. namen een 
zeer groot deel der werkzaamheden, van af den tijd 
dat de inzendingen begonnen, voor hunne rekening. 

De eerste zaal der tentoonstelling bevat alles , wat op 
badverwarming betrekking heeft; het algemeene stelsel 
is een ketel, omringd van of doorsneden met kanalen, 
waarin of waardoor de gasvlammen spelen. Het water, 
uit leiding of reservoir, wordt door dien ketel heenge
leid en sneller of langzamer verwarmd, naarmate de 
watertoevoer minder of meer en het verwarmingsopper-
vlak grooter of kleiner is. Een aantal badkachels in 
verschillende vormen zijn aanwezig , waarvan sommigen 
tevens eene ruimte bezitten tot het verwarmen van 
linnengoed en anderen ook tot gewone kamerverwar
ming dienst kunnen doen. De inzenders zijn de heeren 
George Wilson te 's-Gravenhage; A . M. de Blauw & 
C". aldaar; Gebr. Boudewijnse te Middelburg; R. S. 
Stokvis te Rotterdam; allen als vertegenwoordigers van 
buitenlandsche firma's. 

De heer H. J. Wolter uit Amersfoort stelde in die
zelfde zaal een serre-verwarmer tentoon, waarbij het 
water, door gas verwarmd, door een groot aantal ka
nalen circuleert en waarvan de practische afsluiting der 
buizen, die uit den aard der zaak naargelang van 
omstandigheden kan worden gewijzigd, zeer veel aan
beveling verdient. 

Het is opmerkelijk, welk uitgebreid gebruik van het 
gas wordt gemaakt. In de afdeeling „nuttige arti
kelen voor gasverbruikers" vindt men allerlei toepas
singen , zoowel dienstig voor de huishouding als voor 
verschillende vakken , o. a. eene practische verwarming 
van soldeerbouten, door het daarop werken van eene 
gasvlam, die zooveel vergroot of verkleind kan worden 
als noodig is om de afkoeling van den bout te beletten; 
eene vervanging van den spiritusbrander door eenen 
bout, waar het gas door een aanzienlijken luchttoevoer 
wordt aangejaagd; eene verf afbrander, waar het gas de 
oude methode van brandende kolen achter een rooster 
en dergelijken, op hoogst gemakkelijke wijze vervangt. 
Kleine toestellen om metalen te smelten voor proef, 
verwarmers voor den lijmpot, voorsoldeerlepels, voor 
strijkijzers en een aantal toepassingen meer, allen ten 
goede komende aan de nijverheid, zijn aanwezig. 

Naast dit vertrek wordt de aandacht van den bouw
kundige meer geboeid door werktuigen, die door een 
gasmotor in beweging worden gebracht. De motor 
zelf is eene inzending van Julius Lüchau te Amster
dam ; de werktuigen, die in beweging worden gebracht, 
zijn uit de fabriek van E . Kiessling & Co. te Hannover. 
Meer algemeen bekend zijn daarvan de cilinderzaag 
en de schaafmachine; een werktuig echter, gedoopt 
met den naam van „Universal-Abrichthobel- und Füge 
machine" is minder bekend. Door het stellen van 
bijtels met een bepaald profiel, die met bliksemsnelheid 
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ronddraaien, wordt een paneel in alle gewenscht rich
tingen doorploegd met bossingen en schaven, die een 
hoogst verrassend effect maken en herinneren aan de 
samengestelde paneel-verdeelingen, welke men in onze 
I7de-eeuwsche meubels dikwijls aantreft. Ook vier
kante balusters worden op deze machine, wanneer het 
hout van dikte en breedte is, in een oogenblik tijds 
vervaardigd. 

De opmerking van den verslaggever van het Dagblad 
van Zuid-Holland moet men volkomen beamen: dat 
deze werktuigen geen bemoedigenden indruk geven 
aan den handwerksman; den timmerman en meubel
maker zou waarlijk de lust ontgaan zich in te spannen 
om de kunst op zijn ambacht meer toe te passen', 
wanneer hij zich het werk, zoo uitstekend gemaakt, 
door eene machine uit de handen ziet nemen. Con
currentie daarmede is ten eenenmale onmogelijk, vooral 
wat den prijs betreft. 

Nog is een werktuigie aanwezig om profielen volgens 
allerlei bochten en krommingen te schaven. Het effect 
daarvan is verrassend en ook hierop is bovenstaande 
opmerking volkomen van toepassing. 

Op de binnenplaats treft men een voor ons land 
nieuw werktuig aan: een smeedhamer, door gas in be
weging gebracht. De zware slagen trillen door het 
geheele gebouw en toch is één kubieke meter gas ge
noegzaam voor 3500 slagen; bij lichte slagen wordt 
dit aantal met ongeveer 1000 verhoogd. Door de firma 
Landré en Glinderman is dit werktuig, volgens het stel
sel Tancyer, het eerst in Nederland geëxposeerd. De 
arbeid wordt daarbij, evenals bij de gasmotoren, ten
gevolge cener ontploffing verricht. Met onwederstaan-
baar geweld wordt de hamer op het aanbeeld geslagen 
en de kracht, die wordt uitgeoefend, zal waarschijnlijk 
niet veel minder zijn dan die van een stoomhamer 
van gelijke afmetingen. 

Wanneer de gasprijzen in het algemeen wat verlagen, 
dreigt het gas een even machtigen concurrent van den 
stoom te worden als de electriciteit voor het gas be
looft te zijn. 

Gasmotoren volgens verschillende stelsels drijven in 
een volgend lokaal een aantal werktuigen. Een daar
van, elegant van vorm en loopende zonder eenig ge
raas, doet volgens het systeem Benz en C". de ont
ploffing plaatshebben door een electrische vonk, 
opgewekt door een dynamo, die in beweging gebracht 
wordt door dezelfde machine. Het voordeel van dezen 
motor is, dat de onaangename lucht van den gewonen 
ontsteker voorkomen wordt. 

Het stelsel van alle deze motoren is gelijk; de ont
ploffing van lucht met gas veroorzaakt den arbeid. Bij 
de motoren van Korting te Hannover, Mignon & 
Rouart, en Langen & Wolf te Weenen heeft de af
sluiting van lucht en gas plaats door kleppen; bij die 
van Fetu-Defise te Luik, ingezonden door de Maat
schappij voor electriciteit te 's Hage, door schuiven; 
de eene motor heeft een liggenden, de andere een 
staanden cilinder, waarin de ontploffing plaatsvindt. 
Door de Koninklijke Fabriek van stoom- en andere werk
tuigen te Amsterdam is een motor ingezonden met 
koelvat, aan die fabriek vervaardigd; het voordeel hier
van is dat, evenals bij een stoommachine, voortdu
rend hetzelfde water kan worden gebruikt, terwijl dit 
bij andere machines verloren gaat. Tengevolge daar
van neemt deze motor dan ook meer plaats in beslag 
dan andere, een gebrek dat meestal echter zeer weinig 
beteekent, omdat de condensor ook op eenigen afstand 
van den motor kan worden geplaatst. 

Op twee dezer machines zijn door den heer G. Wil
son te 's-Hage werktuigen geplaatst tot het snijden 
en ombuigen van ijzeren platen. 

Door den heer D. W. van Rennes te Utrecht is een 
roteerende gasmotor (stelsel-Otto) en een heete lucht-
machine ingezonden, de laatste geschikt tot het drij
ven van eene naaimachine. 

Misschien hebben deze werktuigen , beschouwd uit 
het oogpunt van den bouwkundige, weinig waarde; 
toch valt niet te ontkennen, dat hunne toepassing van 
zoo grooten invloed op het handwerk is, dat ook de 
bouwkundige zich gedrongen gevoelt, met aandacht 
de vorderingen , op dat gebied gemaakt, te volgen, 
omdat zij ingrijpend werken op alle vakken, die met 
de bouwkunst in verbinding staan. 

In een volgend nummer volgen eene aanstipping van 
de voornaamste warmtebronnen, die aanwezig zijn, en 
een enkel woord over de prachtige modellen tot het 
onderzoeken, maken en controleeren van gas, die in 
de modelkamers zijn tentoongesteld. 

V A R I A . 
De groote klok van den Kcuhclicn Dom. Volgens 

ofnciëele mededeelingen heeft de groote of keizersklok 
voor den Keulschen Dom een gewicht van 27,000 KG. 
en de klepel eene zwaarte van 800 KG. 

De hoogte van de klok bedraagt 14VÏ voet, de 
middellijn aan den rand 11'/, voet. Zij is vervaardigd 
uit twee-en-twintig op de Franschen veroverde kanon
nen , waarbij nog 5000 K G . tin werd gevoegd. Zij 
werd gegoten door Andreas Hamm uit Frankenthal, 
die 21,000 mark voor gietloon ontving. De beide an
dere groote klokken, die tot den Dom behooren, 
dragen de namen: Prceiosa en Sficciosa (kostbare en 
schoone); aan de groote klok werd de naam gegeven van 
Gloriosa (roemrijke). Het randschrift van de keizers
klok vermeldt: „Willem, de grootmachtigste Keizer 
der Duitschers en koning der Pruisen, gedachtig aan 
's hemels hulp, die hem verleend werd en waardoor 
hij den vorigen Franschen oorlog tot een zegenrijk 
einde bracht en het Duitsche rijk vestigde, veroverde 
kanonnen op de Franschen, welke bestemd werden 
tot het gieten van een klok, die opgehangen moest 
worden in de wonderschoone kathedraal, die toen hare 
voltooiing naderde". 

Eene voorstelling van den H Petrus, de schutspa
troon van de kerk, staat op de zijde en daaronder is 
een vierregelig vers in middelccuwsche schriftteekens, 
een gebed, dat, wanneer vrome zielen ten hemel stijgen, 
bij het vernemen van den klank der klok de bewaker 
der hemelpoorten die poorten van het hemelhuis wijd 
moge openen. Aan de andere zijde is een zesregelig 
vers in het Duitsch, dat vertaald als volgt luidt: 

„Ik word de keizersklok genaamd en verkondig de 
eer des Keizers. Op den heiligen klokketoren ben ik 
geplaatst en bid voor het Duitsche rijk; dat vrede en 
bescherming het steeds door God geschonken worden. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
(A. et A.) Een ruiterstandbeeld van Washington, hetwelk 

te Herlijn naar het model van prof. Siemering in brons gegoten 
is, werd in den nacht var. 24 Augustus bij fakkellicht door 
Berlijns straten vervoerd, om van daar naar Hamburg en ver
volgens naar zijn bestemmingsoord, Philadelphia, te worden 
ingescheept. Buitengewone moeilijkheden waren aan dit werk 
verbonden, niet alleen wegens het kolossale gewicht van 200 
centenaars, maar vooral ook door den groeten omvang der 
houten kist, waarin het vervoer plaatshad. Deze toch was 
niet minder dan 2.75 M . hoog, bij een grondvlak van meer 
dan 6 M». 

(A. et A.) Voor de restauratie der eerwaardige Sebalduskerk 
te Neurenberg, een der schoonste middeleeuwsche monumenten 
van Beieren, heeft de prins-regent eene som van 1 0 , 0 0 0 mark 
beschikbaar gesteld. 

(A. et A.) Het Genootschap van beeldende kunsten te Wee
nen heeft aan de magistratuur teekeningen, benevens photo-
graphieén naar het model, van een grafmonument voor Hans 
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Makart overgelegd Het ontwerp hiervoor was vervaardigd 
door den beeldhouwer Edmund Hellmer en de magistraat heeft 
reeds het ontwerp bij den Gemeenteraad ter uitvoering aanbe
volen. Zoo zal dan eerlang in het ecrepark van de groote be
graafplaats, waar tot heden slechts een steenblok met het 
opschrift »Hans Makart" het graf van den grooten kunstenaar 
aanwijst, een waardig gedenkteeken verrijzen. Het ontwerp 
vertoont een sarcophaag, die boven de dekzerk van het graf 
geplaatst is. Hierop staat een genius, het medaillonportret 
des kunstenaars omhoog houdende, waaromheen kleinere ge
nieën met lauwerkransen gegroepeerd zijn. Het altaarvormig 
monument eindigt van boven in een archivolt, welks tympan 
met eene schelpvorm gevuld is; uit deze schelp ontwikkelt zich 
een vaasvorm met afhangende festons. De grafsteen is in 
syeniet, het beeldhouwwerk in brons gedacht. 

(A. et A.) Den Münchcncr beeldhouwer Otto Lang is, door 
de familie, het maken van een grafmonument opgedragen 
voor den onlangs overleden stichter der groote geschutfabrie-
ken te Essen, Alfred Krupp. 

Op de markt te Essen zal tegelijk met het eerstgenoemde 
monument een standbeeld voor den beroemden industrieel wor
den opgericht, waarvan de kosten (60,000 mark) door de ge
meente zullen gedragen worden en waarvan de uitvoering aan 
den beeldhouwer prof. Schaper is toevertrouwd. 

(A. etA.) De nieuwe Duitsche Schouwburg te Praag is zoo
ver gereed, dat hij einde September in gebruik kan worden 
genomen. De orkestruimte is geheel als die in den Bayreuther 
schouwburg ingericht; zij ligt zeer diep cn is voor een derde 
gedeelte overdekt. Het tooneel is van ijzer, terwijl het geheele 
gebouw electrisch verlicht wordt. 

(A. e tA.) Met 1 Januari. 1888 worden de volgende Parijsche 
schouwburgen electrisch verlicht, als: Operagebouw, Come'die 
Francaise, Odéon, Vaudeville, 1'alais-royal, Gymnase, Renais
sance, Porte Saint-Martin, Ambigu, Folies Dramatiques, Nou-
veaute's, ChAtelet, Varie'tés. 

(A. etA.) Van bevriende zijde ontvingen wij het uitvoerige 
programma der in iSSS te Barcelona te houden internationale 
wereldtentoonstelling. 

Zij zal den S""" Apr i l 1888 worden geopend en zes maan
den duren. 

De gebouwen zullen worden opgericht in het Stadspark en het 
geheele terrein zal eene oppervlakte van 465,000 M 2 beslaan. 
De tentoonstelling zal omvatten landbouw, nijverheid, handel, 
zeevaart, onderwijs, wetenschap, schoone kunsten, archeolo
gie, electriciteit, mijnwezen, enz. Bovengenoemd uitvoerig 
programma zal voor heeren leden op de Societeitszaal van het 
Genootschap ter inzage liggen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GKAVENHAGE. Bij beschikking van den Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, van 14 September 18S7, 
n°. 2S88' , Afdeeling Onderwijs, is bepaald: dat de commissie, 
belast met het examineeren van hen, die eene akte van be
kwaamheid wenschen te Verkrijgen tot het geven van middel
baar onderwijs in hand- en rechtlijnig teekenen en boetseeren, 
voor het jaar 18S7 zitting zal houden te Amsterdam; 

is aan die commissie tevens opgedragen het examineeren van 
hen, die in 18S7 de akten van bekwaamheid verlangen voor 
het handteekenen, bedoeld in artikel 65/V.ï der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, cn zijn benoemd: 

tot lid en voorzitter dier commissie: W. B. G. Molkenboer, 
directeur der Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers, te 
Amsterdam; 

tot leden: 
C. P. Holst Gzn., J. D. Huibers en J. Versluys, leeraren aan 

de Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers, te Amsterdam; 
J. R. de Kruyff, directeur der Rijksschool voor Kunstnijver

heid , te Amsterdam; 
F. Lz. Berghuis, directeur der Ambachtsschool, te Arnhem; 
E. F . W. Kerl ing, hoofdleeraar aan de Academie van Beel

dende Kunsten, te 's-Gravcnhage; 
B. W . Wicr ink , leeraar aan de Kweekschool voor onderwij

zers en onderwijzeressen, te Amsterdam; 
Dr. C. Kerbert, leeraar aan de Kweekschool voor onderwijzers 

en onderwijzeressen, te Amsterdam; 
R. Witte, werktuigkundig ingenieur der artillerie-stapel-en 

constructiemagazijnen, te Delft; 
A . T. Gips, leeraar aan de Rijks-hoogerc-burgerschool te 

Bergen-op-Zoom; 
H . P. Berlagc, leeraar aan de Ouellinusschool, te Amsterdam; 
A. G. Schuil , onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor on

derwijzers en leeraar aan de Koninklijke school voor nuttige 
en beeldende kunsten, te 's-Hertogenbosch. 

— Nederland en Luxemburg zullen de volgende heeren als 
afgevaardigden op het Internationale Spoorweg-congres te M i 
laan zenden: 1". de Regiering', het l id der Tweede Kamer J. 

\ J. van Kerkwijk; 2°. de Noordbrabantsch-Duitsche spoorweg: 
den Voorzitter van den Raad van bestuur, Kerstens, den Direc
teur Voorhoeve en den Secretaris Rijperman; 3 0 . de Neder
landsche Staatsspoorwegen: den chef der exploitatie Engeringh 
den chef ingenieur Kaiff en het lid der Spoorwegcommissie 
Perk: 4°. de Hollandsche Spoorwegmaatschappij: het lid van 
den Bestuursraad Van der Vliet en den administrateur Van 
Hasselt; 5". de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij: den 
ingenieur Verloop. 

— Een tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, is ver
leend aan de opzichters ie klasse bij den Waterstaat en 's Lands 
burgerlijke openbare werken H. Brauns en A . L. VV. Heldring. 

( A . et A . ) AMSTERDAM. De Nieuwedijk is een fraai geveltje 
rijker geworden; het is geplaatst voor het huis, waarin de 
photographische ateliers des heeren A. Greiner zijn gevestigd. 

De drie verdiepingen van den gevel rusten op twee arcaden-
bogen, in 't midden geschraagd door cen groen-granieten zuil 
met koperen kapiteel, basement en versieringen. De Zwick-
vullingen en pilasters van deze ordonnantie zijn rijk met beeld
houwwerk versierd. Hierboven het fries met kinderfiguren en 
de medaillonportretten van Daguerre cnNiepce, ontworpen en 
gebeiteld door den heer E. van den Bossche (zie ons nommer 
van 3 September j.1.). De vensters van !•* en 2 J ' verdieping 
zijn onderling verbonden door borstweringen, gevuld met or
nementen, waartusschen de wapens van Nederlanden Amster
dam prijken. De vensters der 2 d l ' verdieping dragen frontons, 
die van de 3 J ' étage zijn ontworpen in den geest der Itali
aansche tweelichten. Een statige kroonlijst sluit het geheel 
af, dat in de détails herinnert aan de Fransche bouwstijlen 
van de eerste helft der i 6 J " eeuw. Architecten van dit gebouw 
zijn de heeren Wilkens en Van Arkel . 

ROTTERDAM. Door de deelnemers aan den derden nationalen 
wedstrijd van meubelfabrikanten (wier inzendingen gedurende 
de maand September alhier zijn tentoongesteld) zijr. tot jury
leden gekozen de heeren (in alphabetische volgorde): r . de 
Bruyn, lid der firma Wed. J. de Bruyn en Zoon, te Arnhem; 
C. H . Eckhart, lid der firma C. H . Eckhart, te Rotterdam; 
Henri Evers, architect en hoofdleeraar aan de Academie te 
Rotterdam. 

De Jury heeft de volgende bekroningen toegekend: 
I. Salon-ameublementen. Diploma met gouden medaille, aan 

E. W. Frederiks, Zutfen; Diploma met zilveren medaille D. J . 
Bomhof. Zwolle; idem Gebroeders Monsieur. Steenwijk. 

II. Huiskamer-ameublementen. Eere-Diplon-.a met gouden 
medaille aan E. G Engelen D.Gzn., Kampen; Dipl. met zilve
ren medaille, I. G . van Hulzen, idem. 

III. Slaapkamer-ameublementen. Diploma met gouden me
daille, aan C. Kiezel, Rotterdam; Diploma met zilveren me
daille, E. W . Frederiks, Zutfen. 

IV. Heer en-schrijftafels. Diploma met zilveren medaille, 
aan E. G . Engelen D .G .zn, Kampen; Diploma J. G . van Hu l 
zen, Kampen. 

V. Dames schrijf taf cis. Diploma met zilveren medaille aan 
E. G . Engelen D.G.zn, Kampen; Diploma P. van Bergen, Gennep. 

FRANEKER . De herstellingswerken van het Raadhuis zijn 
gedurende dezen zomer weder een groot deel gevorderd. De 
steigers, thans nog voor de noordelijke helft van den ooste
lijken gevel staande, zullen spoedig verwijderd worden. 

Nu de voornaamste geveltoppen weder den oorspronkelijken 
vorm vertooncn en solicd opgemetseld zijn, terwijl de witte 
verflaag van de zandsteen verwijderd is, bewondert cen ieder 
de schoone verhoudingen van den bouw. Zelfs in den have-
loozen toestand van voor eenige jaren, trok ons Raadhuis de 
aandacht, niet alleen van Nederlandsche, maar ook van ver
scheidene buitenlandsche kunstenaars, die schetsen en kleinere 
opmetingen daarvan in Engeland en Duitschland hebben uit
gegeven. 

In sterkere mate wordt thans de behoefte gevoeld om de 
overblijvende deelen van den oostelijkcn gevel en den zuide
lijken geveltop te herstellen, de kruisramen en schilderachtige 
luikjes overal aan te brengen en enkele kleinere onderdeden 
naar behooren te restaureeren. Wordt onze verwachting nie-
teleurgesteld, dan zal in den volgenden zomer het werk volt 
tooid zijn. 

GRONINGEN'. De geruchten omtrent het verplichte staken 
der werkzaamheden aan den toren van de nieuwe R.-K. kerk 
alhier zijn van allen grond ontbloot; zoowel kerk als toren 
zijn hecht en soliede gebouwd, zoodat niets het afwerken 
van de torenspits zou in den weg staan, ware het niet, dat 
het minder gunstige weder zijn invloed doet gevoelen. Daar 
de aannemer nog ruimschoots tijd heeft om het werk op den 
gestelden tijd in gereedheid brengen, wordt het werk aan de 
torenspits nu en dan gestaakt als het sterk waait. 

WORMERVEER. Tot deskundigen voor de taxatie van de 
gasfabriek zijn benoemd: door Burgemeester en Wethouders de 
heer P, Polct te Middelburg; door de heeren Schretlen en 
Swaan de heer D. van der Horst, te Leiden; en door beiden 
de heer J. J. Roelants te Schiedam. 
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V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— Leeraar in het rechtlijnig en bouw
kundig teekenen aan de Burger dag- en 
avondschool te Leeuwarden. Jaarwedde 
ƒ 7 0 0 . Adres den burgemeester vóór 24 Sep
tember. 

— Bij den Provincialen Waterstaat in Gel
derland wordt gevraagd een hoofdopzichter 
der derde klasse op eene jaarwedde van 
/ 1 6 0 0 en vergoeding van reis-en verblijf
kosten. Verzoekschriften op zegel vóór 20 
September a. s. aan Gedeputeerde Staten 
te zenden. 

— Hoewel het tijdstip van I October, 
waarop de heer Joan A. Nieuwenhuis eer
vol ontslag als hoofdopzichter bij de ge
meentewerken te Groningen gevraagd en 
verkregen heeft, met rassche schreden na
dert, is er nog niets bekend omtrent de 
wijze, waarop in deze vacature zal voor
zien worden. Zijn de bekomen inlichtingen 
juist, dan zal zelfs voor het geval, dat een 
hoofdopzichter mocht worden aangesteld, 
de bezoldiging op een lager cijfer worden 
bepaald dan de heer Nieuwenhuis genoot, 
die, behalve eene jaarwedde van ƒ 1500, 
nog ƒ 250 ontving a l l hoofdopzichter der 
brandweer. 

CORRESPONDENTIE. 
Aan B. te R. 

soneelcn aard. 
De zaak is van te per-

A D V E R T E N T I E N . 
Bouwterrein te VENLOO. 

Bouwterreinen van verschillende afmetin
gen, zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen, beschikbaar. Adres H. V A N 
GASSELT, Mr. Timmerman, aldaar. 

Waterleiding te Leeuwarden. 

AANBESTEDING., 
Op W o e n s d a g d e n 21"™ S e p t e m b e r 1887. .les 

middags ten 12 ure, zal de Ingenieur H. P. 
N . HALBKKTS.UA, namens de Heeren Til. 
A. V A N DEN BROEK en G W. VAN B A R 
N E V E L D KOOV Jr., in de Herberg onE 
Kl.ANiiKltu" te Leeuwarden, in het openbaar 
a a n b e s t e d e n : 

Bestek N*. 8. H e t maken van de 
B e z i n k b a k k e n , de F i l t e r s , het 
Mach ine - en Ke te lgebouw met 
toebehooren, den V o e t w e g , de 
Kolen loods en eenige verdere 
w e r k e n , ten behoeve van de 
wate r l e id ing te Leeuwarden , op 
en nabij het ter re in der pomp
en ü l t e r w e r k e n , gelegen i n de 
gemeente G r o u w . 

Bestek N°. 3. H e t maken van den 
Wate r to ren te Leeuwarden , met 
de levor ing van de benoodigde 
mater ia len , met u i tzonder ing 
van eenige i jzerwerken, waar
onder het reservoir, 

zoowel ieder Bestek afzonderlijk, als beide 
Bestekken te zamen. 

Bestekken en teekeningen zjjn verkrijg
baar aan het bureau van den Ingenieur voor
noemd, Zuidblaak 26 Rotterdam, alwaar«la-
geljjks, voonniddags 1U—12 ure, inlichtin
gen zjjn te bekomen. De prijs van Bestek 
N°. 2 met 4 teekeningen bedraagt ƒ 5.—en 
die van Bestek N " . 3 met 1 teekening ƒ 2.—. 

De aaiiwjjzing op de betreffende bouwter
reinen zal geschieden Dinsdag 20 September 
e. k., voor Bestek N" . li te Leeuwarden, 
voorin. U ure, en voor Bestek N". 2 te Grouw, 
midd. 12 ure. 

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

STOOMKETELS EN « B , 
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 . 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen D i n s d a g 20 Sep
tember 1887, 's voonniddags l l 1 / , «re* in 
het openbaar ten Gemeentehuize 

n n u l i c s t o c t c n : 
Bestek N°. 20. 

le perc. H e t leveren en stellen v a n 176 
s tuks Schoolbanken en Tafels, 
e lk voor 2 k i n d e r e n ; 

lie perc Ho t leveren en stol len v a n 
Schoolborden , K a p s t o k k e n , 
J a l o u s i ë n en verschi l lende 
andere k le ine houten voor
werpen ; 

111e perc. He t leveren en stel len v a n 
8 kachels met ontmantel ing, 
P i j p e n , ö r u i s b a k k e n enz. 

Alles gereed voor het gebruik op te leveren 
vóór 31 Januari '88. 

De besteding geschiedt voor elk der drie 
perceelen afzonderlijk. 

Bestek N°. 21. 
H e t maken van K l inke rbes t r a t i n 

gen en van Trot to i rs met leve
r i n g v a n K l i n k e r s , N iedermen-
digor Trot to i rbanden onverdere 
Mater ia len . 

Aanwijzing: voor bestek No. 20 Woensdag 
14 September '87, 'snam. 2 uur, in School 
No. 5 aan de Prinsessestraat; voor bestek 
No. 21 Donderdag 15 September '87, 's voorin. 
11 nre, ten Gemeentehuize, Bureau Ge
meentewerken. ., . 

Bestek met gezegeld insclirnvingsbiljet 
tegen betaling van ƒ0.50 ter Secretarie ver
krijgbaar. Inlichtingen worden gegeven ten 
Gemeentehuize, Uureau Gemeentewerken. 

VERZAMELING 
VAN 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
d o o r d e L e d e n v a n het G e n o o t s c h a p 

„Architectura et Amicitia", 
gevestigd te AMSTERDAM. 

Het groote debiet, aan „DE BOUW
MEESTER" ten deel gevallen, doet den 
Uitgever vcraieenen dat vele Inteekenaren 
er belang in zullen stellen ook de „BE
KROONDE ONTWERPEN" aan te 
schaffen, ten einde de door dit Genootschap 
bezorgde reeks van Platen volledig te be
zitten . daar de bovengenoemde „VERZA
MELING" door »DE BOUWMEESTER" 
vervangen is en hiermede als het ware één 
geheel uitmaakt. 11 jj biedt daartoe dit werk, 
zoolang de geringe voorraad strekt, tot dc 
volgende prjjzen aan: 
i n f r a a i e P o r t e f e u i l l e i n p l a a t s v a n /14.60 v o o r ƒ7 . 
z o n d e r d e P o r t e f e u i l l e „ „ „ „12.— „ „6. 

Deze „Verzameling" bestaat uit 36 
Platen in Photo-lithographie, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „de 
Bouwmeester". 

Arnhem. De Uilcjecer P. GOUDA QUINT. 

van ruim 434 Hectaren 
uitmuntende VEENGRONDEN en goed in cultuur 

gebrachte BOUW- en AVEILANDEN. 
De Notaris H J . H. V A N DER H E I J D E N , gevestigd te Mijdnekt, zal op Donderdag 

d e n 29 S e p t e m b e r 1887 bij Inzet en D o n d e r d a g 13 O c t o b e r 1887 bij A f s l a g , telkens s mor
gens 11 uur. in liet Logement van J. VAN V U L P E N , te ten veBOeto va» de 
Maatschappij van L a n d b e z i t , i n l i q u i d a t i e , in bet openhaar V E R K Ö O P E N . 

de aan gezegde Maatschappij i n eigendom behoorende, r u i m 434 
Hectaren beste en zeer winstgevende V E E N G R O N D E N , en goede 
m c u l t u u r gebrachte B O U W - en W E T L A N D E N ; a l len ge egen 
i n den po lder „ G r o o t M i j d r e c h t " , onder de gemeenten W i l m s , 
V inkeveen en Waverveen . 

Van deze Veiling zullen S dagen vóór den dag van Inzet afzonderlijke notitiën in
houdende beschrijving der perceelen in Combinatiën met leekea i"&"Xl:^T, 
waarden, op franco aanvrage ten Kantore van genoemden Notaris te -

De Aanwijzing der Gronden zal op verzoek geschieden door de Opzichters de. Maatsch.. 
J V A N DEI! WENDE, te / / « « « , en OORNELIS VAN DER L A A N , te WUnU. 

Bekroond: 

D i t s s e l d i . i ' p 1880. 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883. 

Bekroond: 

Frankfort a/M. 1881. 
Amsterdam 1882. 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 
FABRIEK VAN 

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

Succursales. A m s t e r d a m , W e e n e n , L o n d e n , Boston. 
O p f f e r t e M i I S 3 0 . 

Eenig vertegenwoordigei voor Nederland 
F B R D . E T S T O E ï l S , Amsterdam, 

Heereng rarbt , bij de Oude Spiegelstraat n . »:».». 
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N O T A R I S N I E R S T R A S Z 
zal Donderdag 22 September 1887, 's voorin. 10 
ure, ten KofK.-huize in het COMKIIIE-CKHOIW 
te MAASTRICHT, in dene zitting, defini
tief zonder voorbehoud van beraad , aan de 
meestbiedenden op den geboden inzetprijs 
van 5600 gulden verkoopen: 

Het BOUWTERREIN 
gelegen buiten de voormalige St.-Martens, 
poort te Wijk— Maastricht twischi-n de Boter-
fabriek en do Ziiikwitfubriek, en grenzende 
aan de rivier de Haas, aan de terreinen en 
goederenloodsen van de Aken—Maastrichter 
Spoorweg-Maatschappij en aan bet eigendom 
van den Heer LEOP. V A N B E N E D E N . 

Voormeld perceel. waarover loopt de pu
blieke kunstweg naar Dimwel, heeft vroeger 
deel gemaakt der vestinggronden , is nog 
voorzien van meerdere kazematten of berg
plaatsen, en thans kadastraal ingedeeld als 
hooiland, sectie O n°. 595, ter grootte van 
3 Hectaren, ili Aren, DO Centiaren: 

hetzelve is in pacht bij F. SCH1BNBACH. 
tot 1 November e. k. en alsdan te aanvaarden. 

Het perceel, dat door zjjne situatie bij uit
nemendheid geschikt is voor een fabriek of 
handelsonderneming, wordt éérst in massa 
daarna in kavels geveild; de voordeeligsti 
uitkomst dier beide veilingen zal zijn den 
nitief 

Ten Kantore van Notaris NIERSTRASZ 
liggen de verkoopsvoorwaarden, bet eigen 
dom8bewjjs en eene kaart van het perceel 
ter inzage, en kan aanwijzing op het terrein 
worden aangevraagd. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

H 1,1.1 V . TISSOT & C". 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van ijzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappjj tot Bevordering 
der Houwkunst Amsterdam. 

A. J . BACON & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

B E K R O O N D met G o u d e n , Z i l v e r e n e n B r o n z e n 
M e d a i l l e s . 

O v e r t o o m N". ï i 3 ï > , 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge 
stichten, woonhuizen, v i l l a ' s , Kantoren, enz 

Projecten en begrootingen wot 1.11 osteloot 
geleverd. 

Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem, 
Eerste Nederlandsch Mozaïekfabrikant, 

levert naar het systeem Rabitz: 
1°. Vlakke en gewelfde plafonds voor elke overspanning cn belastingen in alle 

vormen; bij brand zoowel onder als boven vuurvast en niet afdroppelend. 
2°. Dunne, vuurvaste, vrjjstaande wanden; ook in hoekige vormen, zelfs ingericht 

lot dracht van plafonds. Lichte, warmte- en geltiidwerende muren. Vuurvaste deuren 
en vensterblinden. 

3°. Kolommen en kolom-bekleedingen; onbrandbare, warmte-en vochtwerende bedek
kingen van alle aan water en vuur blootgestelde constructies. 

4". lachte, vuurvaste trappen, portalen voor vrjjdragende steenen trappen. 
5°. Geheele dakbedekkingen met inbegrip van goten en afvoerpijpen. Vuurvaste en 

waterdichte onderlagen voor leien-, houtcement- en metalen daken. Dakplaten voor isolee-
ring van schoorsteenen in brandbare daken. Afdaken van bjjzonder brandvrije constructie. 

6°. Duurzame holle Ijjsten tot de grootste afmeting. 
7°. Hrandvrjje en moeiljjk te doorbreken omkleedingen van bank-, kantoor- en ar

chieflokalen. 
8°. Dunne cn droge scheidsmuren, zwembassins, badkuipen en waterreservoirs voor 

wasch- en badinrichtingen. 
9°. Operatic-zalen, die gemakkeljjk reingehouden en gedesinfecteerd kunnen worden. 

Compleete ziekenbarakken. 
10". Duurzame aanleg van bouwwerken in vulcanische en tropische gewesten, be

stand tegen den invloed van den bodem en het nestelen van ongedierte. 
Zie de korte beschrijving en het procesverbaal van eene te Keulen genomen vuur

proef, opgenomen in De Opmerker n". 34 van 20 Augustus 1887. 
N.B. Men vrage, onder toezending der teekeningen, opgave van kosten, 

daar de prijzen sterk uiteonloopon bij de verschillende bouwconstructies. 

l E U C H Ï T E L ASPHALTE 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 

AMSTERDAM « | VAL DE TRAVERS 
Beltweg N". 3. V I | K HP Z W I T S E R L A N D . 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 39. Z A T E R D A G 24 SEPTEMBER 18S7. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c l n l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - B i n k s , M o u l v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G . KNOOPS C.OZN . , Beekstraat F . 02, te Arnhem. 

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

ARNHEM. BECKER & BUDMNGH. -
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

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

en andere 

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

r 'LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

G e ë m a i l l e e r d - i j z e r e n P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

PIIOTOLITIIOGRAPIÜE. P H O T H Z I M I N I I E 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

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

op zjjne inrichting voor Plialalilliagraphle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie v a n 
P l a n s , T e e k e n i n g e n enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hetasinca-
g raphle voor de reproductie van P l a t e n en 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Kti-ri-ut,|ie-inririitiiig voor H H . Druk
kere, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

W Ü N T X C T 
OoaUeedijk 2 4 8 , Botterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, mm- IS IJZERSTEENTEGEIS. 

G r o o t e v o o r r a d e n . 

Gedrukt bjj G. W . vai. der Wie l & C » . , te A r n W . 

v—' 

ê R C H I T E C T V R A E T 4JMICITIA 
1 fMS^S£^!S2m^St\\ 

Adre: 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1". Tot gewone leden zijn aangenomen de heeren 
M . A . Hendrickx en het buitenlid N . van Kleef, en 
als buitenlid de heer A . Wamsteeker, te Rotterdam. 

2°. Als gewone leden zijn voorgesteld de heer 
L . C. van Houten, buitenlid, door de heeren Tymon 
Meijer en Jan Springer, en de heer W. M. Reijerse 
door de heeren Vixseboxse en Piet Springer. 

3 0 . Tot bestuursleden zijn gekozen de heeren A . 
C . Boerma, J. A . v. d. Sluys Veer en G. A . Zeeman. 

4". Het bestuur heeft zich geconstitueerd als volgt: 
Jan Springer, Voorzitter; 
A . C. Bleijs, Vice-voorzitter; 
G. A . Zeeman, ie-Secretaris; 
A . C. Boerma, 2e-Secretaris; 
J. A . v. d. Sluys Veer, Penningmeester; 
Ed. Cuijpers, Bibliothecaris tevens Archivaris. 

Namens het Bestuur: 

De 1 ste-Secretaris, 
G. A . Zeeman. 

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

Vergadering van 21 September 1887. 

De vergadering werd bijgewoond door 27 gewone 
en 3 kunstlievende leden. 

Na voorlezing en goedkeuring van de notulen der 
vorige vergadering, wordt door den Secretaris mede
deeling gedaan van een ingekomen schrijven van Mevr. 
Hamer, waarin aan het Genootschap kennis wordt ge
geven van het overlijden van haren echtgenoot, den 
heer P. J. Hamer, in leven eerelid des Genootschaps. 
Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten het 
schrijven met een brief van rouwbeklag te beantwoorden. 

Vervolgens wordt door den Voorzitter medegedeeld, 
dat door het Bestuur een schrijven is gericht aan de 

A.VPIC 
Redacteur-uitgevcr V. W. V A N GENDT JCiz. I AIM>NNKM ENT f 1.2$ |*r 3 maanden of wel seseaUe» per jaar. bij 

voor Redactie en Administratie van het Weekblad en n.lvertentien: i vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. \ ..or hei buitenrand 
Bureau van De Opmaker, DriekoningenstnuU 28, Arnhem. / 7-5° m Nederlandseh-Imhe/ 9.—, beulen bij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van Architecture et Amicitia JAN SPRINGER, | ADVEKTENTIEN ad 20 een 1 voor eiken regel plaatsruimte en 10 
H G JANSEN en A . RE1JDING. cent voor een bewijsnoinmer, worden tot Vniaagmvond aangenomen 

Stukken deze Redactie betre'Üende. 'te adresseeren aan den heer j A F W I N D K R L I J K Ï H O M M E R S , bij contante betaling a.1 Ij cent per stuk 
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en al wat de Administratie van bet Genootschap betreft, aan den heer Arnhem en bij den Hoofd-correspondent J O H . (.. STI-.MI.KK LZN-, l.oek-
G . A. Z E E M A N , Leidschestraat 60, te Amsterdam. kandelaar te Amsterdam. 

Directie van het American hotel, waarin voorstellen tot 
het huren van een lokaal worden gedaan; spreker kan 
hieraan toevoegen , dat reeds besprekingen hebben 
plaatsgehad, zoodat deze zaak zoo goed als beklonken 
is en met I Januari het nieuwe lokaal in gebruik zal 
genomen worden. 

Aan de deelnemers der excursie naar Oudewater 
werd daarop een exemplaar overhandigd van dé pho
tographic, door het kunstlievend lid Dekema vervaar
digd en namens dezen heer ten geschenke aangeboden. 
De Voorzitter roemde ten zeerste de goede eigenschap
pen der afdrukken en betuigde, namens de Vergade
ring, den schenker dank. 

De heeren N . van Kleef en M. A. Hendrickx wor
den daarna tot gewone leden aangenomen. 

Vervolgens is aan de orde het verkiezen van nieuwe 
bestuursleden in plaats van de heeren F. J. Bremmer 
en E. Damen, welke heeren niet meer in aanmerking 
wenschen te komen. De heer J. A . v. d. Sluys Veer 
stelt zich herkiesbaar. Namens het bestuurslid E. Cuy
pers , die niet tegenwoordig kan zijn, deelt de Voor
zitter mede, dat genoemde heer zijne functie in het 
Bestuur zal blijven waarnemen. Tot candidaten worden 
hierop gekozen de heeren J. A . v. d. Sluys Veer, G. 
A . Zeeman, A . C. Boerma, Leon. A. Springer, E. van 
den Bossche en Tymon Meyer. Uit deze candidaten 
worden tot bestuursleden gekozen de heeren J. A . v. d. 
Sluys Veer, G. A . Zeeman en A. C. Boerma. 

De Voorzitter spreekt namens de Vergadering den 
heer E. Damen een woord van dank toe voor al het
geen hij gedurende meer dan tien jaar in verschillende 
bestuursfunctiën voor het Genootschap gedaan heeft en 
uit daarbij den wensch, dat de heer Damen in het 
vervolg met dezelfde toewijding voor het Genootschap 
zal werkzaam zijn. Deze woorden worden met toe
juiching begroet en evenzoo het voorstel om een brief 
van dankbetuiging aan den heer F. J. Bremmer te 
richten. 

Wegens het vergevorderde uur werd de aangekon
digde bijdrage tot een volgende vergadering uitgesteld. 

Ten slotte worden als gewone leden voorgesteld de 
heeren L. C. van Houten en W. M. Reijerse, waarna 
de vergadering gesloten wordt. 

De R e d a c t i e v a n A r c l i i t e c l i i r a e l A m i c i t i a stelt /.icli a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v u u r d e n i n h o u d v a n Plukken, g e w a a r m e r k t m e i de init ialen A 
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(A. et A.) IETS OVER S C H O O N H E I D S L E E R , 
V O O R N A M E L I J K MET B E T R E K K I N G TOT 

D E BOUWKUNST 
DOOR 

W. S T O K JR. 

Voor sommigen zullen deze beschouwingen oud nieuws 
bevatten , doch velen bouwkunstenaars zal het zeker niet 
onwelkom zijn eenige regelen der esthetiek of schoon
heidsleer , vooral op 't gebied der Bouwkunst, in be-
knopten zin, te zien ontwikkeld. De meesten toch 
zijn, door gebrek aan tijd, verhinderd de dikke boeken, 
die er over dat onderwerp geschreven zijn, te bestu-
deeren, terwijl anderen er tegen op zien aan zoo'n werk 
te beginnen. Toch is het een zeer belangrijke studie; 
hoevele menschen zijn er niet, zelfs onder hen, wier 
vak onder de kunstvakken kan gerekend worden, die 
geen antwoord kunnen geven op de vraag: „Wat is 
kunst" ? „Wat is schoonheid" ? Hoevelen maken geen 
fouten tegen die leer, die door mannen in 't leven ge
roepen , of liever verder ontwikkeld is, wier werken 
ons borg zijn, voor de juistheid hunner opvatting, wier 
hoog ontwikkelde kunstzin door iedereen bewonderd 
wordt, in één woord door mannen als Schiller , Göthe, 
Lessing, Winkclmann, Viollet-le-Duc, Herder, enz.? 
We zullen ons niet ophouden met na te gaan hoe Plato, 
de vader der esthetiek, reeds omstreeks 450 j . v. C. 
over dit onderwerp dacht, noch hoe zich die leer lang
zamerhand ontwikkelde, doch ons alleen bepalen bij 
de tegenwoordige meeningen daaromtrent. Ik wil ech
ter niet beweren , dat men geen groot kunstenaar zijn 
kan, zonder die regelen te hebben bestudeerd; want, 
Michel Angelo, Rembrandt en meer groote genieën 
zullen zich wel nooit daarmede hebben opgehouden en 
toch worden hunne kunstvoortbrengselen tot op den 
huidigen dag bewonderd; zij hebben het dan ook niet 
noodig, het is hen ingeschapen; onbewust passen zij 
de esthetische regels toe. 

De meeningen omtrent de verdeeling der kunsten 
zijn verschillend; de een verdeelt de kunst in twee 
hoofdgroepen, beeldende- en toonkunst, en groepeert 
de overige takken van kunst in onderafdeelingen, ter
wijl de ander ze alle naast elkaar plaatst en aan elk 
evenveel aandacht schenkt. Er is dan ook geen haar
fijne afscheiding tusschen de kunsten te maken , omdat 
de eene soms een gedeeite van de andere omvat, bijv. 
de schilderkunst omvat vorm en kleur; toonkunst is 
niet alleen muziek. tooneelspeelkunst en dichtkunst 
behooren ook tot haar domein; bouwkunst paart zich 
nu en dan met schilder-en beeldhouwkunst, enz. Deze 
verdeeling is echter van ondergeschikt belang, daarom 
zullen wij liever overgaan tot het bepalen van wat 
kunst eigenlijk is. 

Het is zeer moeilijk eene goede definitie tc geven 
van hetgeen men onder kunst verstaat; Duitsche schrij
vers weten soms omschrijvingen te geven , die zoo verhe
ven zijn , dat zijzelf ze misschien alleen begrijpen. Eene 
meer eenvoudige geeft Viollet-le-Duc die zegt: „kunst is 
een ingeschapen drift, eene behoefte van den geest, die, 
om zich te doen verstaan, verschillende vormen bezigt; 
wie er nu in slaagt een vorm te scheppen, die dezelfde 
gedachten, welke hij daarbij gehad heeft, ook bij zijns 
gelijken opwekt, is een kunstenaar en zijn werk is een 
kunstgewrocht." 

De ruwe mensch dus, die zich een woning bouwde 
of groef, in een gevecht een verscheurend dier of een 
zijner naburen door moed en kracht overwon en daar
van — natuurlijk op primitieve wijze — eene voorstelling 
op de wanden zijner hut maakte, zoodat zijne kinderen 
daaruit konden zien, dat hun vader een dapper en 
sterk man was, die man uit de begin-periode van het 
menschdom was, volgens bovenstaande definitie, een 

kunstenaar, ofschoon nog op zeer lagen trap staande. 
Hieruit is de gevolgtrekking te maken, dat alle kunst 
nog niet schoon behoeft te zijn. Niemand toch zal 
willen beweren, dat het Indische afgodsbeeld, met 
zijn afzichtelijken kop, vele armen, slagtanden, enz., 
schoon te noemen is en toch schuilt er kunst in. De 
ontwerper begreep, dat zijn god geen gewoon mensch 
was, zoodat hij hem de menschelijke gedaante niet 
kon geven. Hij trachtte er dus een vorm aan te geven, 
die nog niet bestond, en schiep zich. door samenvoeging 
van verschillende vormen uit de natuur, een god, dien 
bij hem de ideeën, die men toenmaals daaraan vast
knoopte , te voorschijn riepen. Daarbij plaatste hij zijn 
beeld op de een of andere afgelegen plaats, waar men 
niet kon komen, dan nadat men verscheidene donkere 
ruimten was doorgegaan, zoodat het geheel als van 
zelf iets geheimzinnigs en verhevens verkreeg. Dezelfde 
gedachte, die de kunstenaar bij het scheppen van zijn 
beeld gevoelde, vond nu ook ingang bij zijne mede
menschen , wanneer zij deze plaats bezochten om hunne 
godsdienstoefeningen tc houden. Zij zien hunne godheid 
aan als een bovennatuurlijk wezen en dit beeld, dat 
niets van den gewonen mensch of de hun bekende 
dieren heeft en bovendien nog geplaatst is in eene 
mystericuse omgeving, beantwoordt volkomen aan het 
idee van „godheid". De kunstenaar zelf zal later slechts 
met huivering zijn eigen werk naderen en in zijne 
schepping de godheid zelve meenen te aanschouwen. 

Daaruit blijkt ten duidelijkste, dat het kunst is, 
want de ontwerper heeft een stoffelijken vorm aan zijne 
gedachten gegeven en deze gedachten zijn bij zijne 
medemenschen, bij het aanschouwen van zijn werk, 
ook opgewekt. 

Wanneer wij de oude oude pyramiden van Egypte 
beschouwen, zien wij dat zij bestaan uit een vierhoekig 
grondvlak en vier opstaande driehoeken, die zich in 
één punt vereenigen. Waarom de Egyptische bouw
meester juist het vierhoekig grondvlak gebruikt heeft, 
wordt duidelijk, wanneer men de beteekenis nagaat, 
die de Ouden aan sommige getallen hechtten. Het ge
tal „een", als grondbeginsel van alle getallen, duidde 
het Oorspronkelijk Wezen, de Godheid, aan. „Twee" 
is het natuurlijk teeken van de tegenstelling, dus 
het mannelijk tegenover het vrouwelijk element, het 
schimmenrijk of het verblijf der dooden tegenover dat 
der levenden, al wat vergankelijk is tegenover het 
eeuwige. Het getal „drie" (de driehoek) wijst op het 
goddelijke en de goddelijke scheppingen ; bij de Indiërs 
b.v. verzinnelijkt het den Schepper, den Onderhouder 
en den Verwoester, bij de Pheniciërs het licht, het 
vuur en de vlam, bij de Grieken, hemel, aarde en 
water, enz. Het getal „vier", is het getal der natuur, 
het geheel van alles wat geschapen is, de geheele 
wereld. „Vijf" is beschouwd als de ziel der wereld. 
Het getal „zeven" stelt de harmonie voor, die er 
tusschen het goddelijke (drie) en het natuurlijke (vier) 
bestaat. „Tien" vereenigt alle eenheden in zich en 
wordt dus beschouwd als het zinnebeeld der volko
menheid. „Twaalf" geeft eene vereeniging aan, waar
van de godheid het middelpunt uitmaakt, een geheel, 
dat zich volgens goddelijk bevel beweegt. Men heeft 
in de Oudheid dan ook twaalf planeten, vervolgens 
twaalf maanden, twaalf uren , twaalf apostelen, enz. 

Het grondvlak der pyramide bestaat uit een vierhoek 
en wijst dus op de natuur, de wereld, terwijl de 4 
driehoeken op het goddelijke duiden, dat zich boven 
het aardsche verheft. Aangezien de eerste bouw
meesters priesters waren, kan men begrijpen, dat deze 
hunne godsdienstige begrippen ook in hunne werken 
doorvoerden, zooals uit de pyramiden blijkt. De Ouden 
beschouwden de bouwkunst als eene goddelijke kunst. 
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waarvan de ontdekking werd toegeschreven aan de 
godheid zelve of indirect aan hare vertegenwoordigers, 
de priesters. De Indiërs erkenden dan ook Brahma als 
eerste bouwmeester, de Egyptenaren Osiris , de Babylo-
niërs en Chaldeërs Cannes, terwijl de Grieken in Vcsta 
de godin zagen, die de bouwkunst had uitgevonden 

De Egyptische bouwmeesters brachten dus de ge
dachten , die zij hadden , bij het bouwen van een py
ramide in een stoffelijken vorm; hunne medemenschen 
begrepen bij het zien van die grootsche gevaarten wat 
de bouwmeesters daarmede bedoelden; hieruit kan men 
dus de gevolgtrekking maken, dat ook de pyramiden 
als kunstwerken zijn te beschouwen. 

De heiligdommen bij alle oude volken waren even
zeer uitingen van kunst. Zij moesten de woningen der 
godheid voorstellen en aangezien men veronderstelde, 
dat het heelal hare oorspronkelijke woning was , gaf 
men ook het karakter van grootheid en grootschheid 
aan de tempels. Men bereikte dat doel door kolossale 
afmetingen en het aanbrengen van voorstellingen van 
zon, maan en sterren in het inwendige. 

Het is opmerkelijk hoeveel menschen, die overigens 
goed ontwikkeld zijn, een slecht begrip hebben van 
onze bouwkunst. De meesten weten, dat zij tot de 
schoone kunsten gerekend moet worden, doch het 
„waarom" weten zij niet. Dat verschijnsel is niet al
leen waar te nemen bijlecken, maar, hoe vreemd ook, 
bij hen, die men tegenwoordig zoo ras met den naam 
van „kunstenaar" bestempelt, n.1. de kunstschilders. 
Het spreekt van zelf, dat ik hiermede niet bedoel de 
geheele categorie schilders tezamen, maar ik durf toch 
beweren, dat er een massa onder hen zijn, die eenigs
zins van uit de hoogte op de architectuur neerzien, 
zonder eigenlijk te weten, wat zij is of wat zij beoogt. 
Het komt voornamelijk, zooals Viollet-le-Duc opmerkt, 
omdat tegenwoordig iedere kunst zich in een engen 
kring beweegt, dien zij niet mag overschrijden zonder 
bij het publiek in ongenade te vallen. Heeft iemand zich 
toegelegd op landschapschilderen en heeft hij zich daarin 
eenigen naam verworven, dan zal het in niemands 
hoofd opkomen, hem het schilderen van een portret 
op te dragen. In de meeste gevallen zal hij het ook 
niet kunnen en dat is toe te schrijven aan hemzelf. 
Hij heeft zich eenmaal een weg afgebakend en wijkt 
daar niet van af. Wanneer al een schilder zoo bekwaam 
is, dat hij zich op alle terreinen der schilderkunst ge
makkelijk bewegen kan, dan valt het slechts een enke
len in, ook eens iets van de andere kunsten, al is het 
dan ook maar theoretisch , te bestudeeren en de bouw
kunst is dan nog meestal 't laatst aan de beurt. 

Over 't algemeen houden zich de tegenwoordige 
schilders heel weinig of in 't geheel niet met theorie 
op ; zij bepalen zich slechts tot hetgeen streng binnen 
de grenzen van hun vak gelegen is en, zoodra zij de 
harmonie der kleuren eenigszins verstaan en eenige 
technische vaardigheid verkregen hebben, gelooven zij 
ver genoeg tc zijn; zij bekommeren zich niet over 
conceptie, en dit bewijzen hunne schilderijen ten dui
delijkste. Vandaar dan ook, dat men op tentoonstellin
gen of kunstbeschouwingen, op weinige uitzonderingen 
na, niets anders te aanschouwen krijgt, dan alledaagsche 
onderwerpen. Hiermede wil ik niet zeggen , dat in een 
van die zaken niet evenveel schoonheid kan gelegen zijn 
als in eene historische of mythische voorstelling, doch 
de laatste zouden toch wel wat meer vertegenwoordigd 
kunnen worden en getuigen , als zij goed zijn uitgevoerd, 
mijns inziens van meer scheppingsvermogen en diepere 
studie dan de stillevens, die tegenwoordig aan de orde 
van den dag zijn, omdat zij .alles in zich vereenigen: 
gedachte , verlichting, kleur en teekening. 

[Wordt vervolgd.') 

(A.etA.) HET GRAFMONUMENT 
VOOR MEVROUW BOSBOOM-TOUSSAINT. 
Den I8<1p" September jl. werd op de algemeenc be

graafplaats van 's-Gravenhage een gedenkteeken ont
huld, aan de nagedachtenis der beroemde schrijfster 
gewijd en door hare vereerders opgericht. Het monu
ment, ontworpen door de heeren j . Bernard Springer 
en Bart van Hove , bestaat uit een in Renaissance-geest 
ontworpen ordonnantie , die, een nis omlijstend , aan 
het hoofdeinde der zerk is geplaatst. Op een met 
bossage-werk en een cartouche versierden sokkel ver
heffen zich vier zuilen, die in verband gebracht zijn 
met de betrekkelijk eenvoudig behandelde nis. Het 
onderste gedeelte van de schachten der kolommen is 
rijk versierd; de kapiteelen zijn vrij eenvoudig gehouden. 
Het hoofdgestel bevat eene rijke friesversiering met 
consolen, die gesluierde koppen dragen; de bovenste 
leden der kroonlijst gaan over in een segmentboog, 
die een met beeldhouwwerk versierde ruimte omsluit. 
Acrotcriën in den vorm van vazen en een obelisk ver
heffen zich daarboven als eindigingsvormen. 

In de nis is een gckleede vrouwefiguur geplaatst: 
een treurende Muze. Zij is volkomen in harmonie 
met de overige deelen van de compositie, die zeer 
goede verhoudingen vertoont en als een waardige hulde 
aan de nagedachtenis der talentvolle vrouw kan be
schouwd worden. 

Het geheel is in hardsteen uitgevoerd; enkele détails, 
ook het vrouwebeeld, zijn van wit marmer. 

D E TENTOONSTELLING V A N 
G A S T O E S T E L L E N TE ' s -GRAVENHAGE. 

(Vervolg en slot van pag. 301.) 
Een vernuftig werktuig tot het ontdekken van lek

ken in gasleidingen is ingezonden door den heer G. 
Wilson te 's-Gravenhage. Een weinig zeepwater, ge
streken op de verbindingen der buizen, verraadt een 
lek door het ontstaan van luchtbellen, wanneer een 
perspomp op de leidingen gezet wordt. 

Daarnevens is een compleet model van een oliegas-
fabrick opgesteld. Zooals bekend is, distilleert men 
oliegas door het verhitten van zeer goedkoope olie tot 
zij in gasvorm overgaat. Dit ruwe gas wordt gezui
verd door het door kalk en ijzeroxyde te leiden en 
daarna in een gashouder verzameld, die de bewaar
plaats van het gas is, van waar het door leidingen op 
de gewone wijze naar de plaats gebracht wordt, die 
men verlichten wil. De eenvoudige bereiding van dit 
gas maakt het zeer bruikbaar op kleine plaatsen, waar 
eene gewone gasfabriek te veel kosten zou eischen. 
De prijs per M 3 is echter nog aanmerkelijk duurder, 
hoewel de lichtsterkte het gewone gas overtreft. 

Een groot vertrek is voor verwarming gereserveerd. 
Haarden en kachels volgens alle stelsels zijn voorhan
den , o. a. ook de kachel naar het stelsel van den 
ingenieur Wybauw, die korten tijd geleden op de Brus-
selsche tentoonstelling met den eersten prijs en 6000 fr. 
werd bekroond. Uitwendig is zeer weinig van de deug
delijkheid dier haarden te bespeuren; alleen bemerkt 
men, dat de warmte door verschillende buizen circuleert, 
en voor opslorping van den waterdamp gezorgd is, waar
door de onaangename lucht, die een gasvuur ontwikkelt, 
grootendeels voorkomen wordt. Om zooveel mogelijk 
warmte te doen uitstralen eindigt het eigenlijke lichaam 
van den haard overal in strookjes dun metaal. 

Ofschoon misschien ver achterstaande bij den haard 
Wybauw, is het stelsel van Kutscher tc Leipzig, door 
den heer W. J . Stokvis te Arnhem ingezonden, voor 
den niet-ingewijde veel duidelijker. De warmte wordt 
hier langs schuin geplaatste kanalen geleid, die in het 
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vertrek uitmonden. Voor oplossing van den waterdamp 
is mede gezorgd. Oppervlakkig is door haren meer aan-
genamen vorm de kachel Wybauw beter voor onze 
woon- en pronkvertrekken geschikt dan die van Kutscher, 
welke laatste voor kantoor- of schoolkachel schijnt be
stemd te zijn. 

Over de verschillende haarden uit te weiden zou in dit 
blad onvruchtbaar zijn. Die van Arden Hil l , Fletcher 
en Van der Borcht, respectievelijk vertegenwoordigd 
door Gebrs. Boudewijnse te Middelburg, W. J. Stokvis 
te Arnhem, A. M. de Blauw cn C". te 's-Gravenhage, 
mogen minder zuinig zijn, zij voldoen beter op het 
oog wat vormen betreft en sommigen zien er, wanneer 
zij branden, door de asbest bollen werkelijk gezellig uit. 

De meest onaangename vorm, dien men aan een 
kachel geven kan, is wel die van een schilderij, staan
de op een ezel. Hoe men op dat idee gekomen kan 
zijn, is misschien wel voor ieder een geheim, behalve 
voor den uitvinder. Hieruit echter is duidelijk merk
baar, dat de schoonheidsbegrippen bij den industrieel al 
zeer weinig ontwikkeld zijn en dat bij de allereerste 
opleiding van kinderen waarlijk wel meer werk tot het 
krijgen van gezonde begrippen te dien opzichte mag 
worden gemaakt; op later leeftijd zou dan wel nie
mand zoo dwaas zijn om van een kachel een schilderij 
te willen maken. 

De fornuizen en andere toestellen om te koken, 
bakken en braden mogen zeer belangrijk zijn, den 
bouwkundige bieden zij weinig aantrekkelijks aan. Ve
len zijn vernuftig uitgedacht en bieden groote gemak
ken aan in de huishouding; vooral de gelijkmatige 
warmte, die zij verspreiden, zal voor allen, die veel 
koken, wel een uitkomst zijn. 

Langzamerhand wordt alles zoo gemakkelijk gemaakt, 
dat de kunst om iets te verrichten tot een minimum, 
misschien wel tot nul gereduceerd wordt. Aan een oven 
is o. a. een uurwerkje verbonden, dat aangeeft wan
neer het vleesch gaar zal zijn, dat men aan een spit 
in dien oven braadt. De zandlooper, dien men bij het 
eieren-koken raadpleegt, komt onwillekeurig bij het 
aanschouwen van dat werktuigje in de gedachten. 
Als door het determineeren en vergemakkelijken van 
alle vakken en kunsten, de kunst zelve en de poëzie de 
wereld ook maar niet uitgaan! Op deze tentoonstel
ling is daar echter nog geen vrees voor; de Münchener 
Kind'1 heeft daar althans een restaurant opgeslagen, 
waar alles te verkrijgen is om zelfs verloren moed we
der te doen terugvinden. 

Een vertrek is bestemd voor photometrie; de ver
schillende stelsels, thans in gebruik, zijn door Alex. 
Wright & C°. te Londen tentoongesteld. De eerste 
photometer, van Letheby-Bunsen, berust op de ver
lichting van een scherm, waarop een vetvlek. Aan den 
eenen kant door een gasvlam en aan den anderen door 
een Engelsche normaalkaars verlicht, moet de vetvlek 
onzichtbaar zijn. De verhouding der afstanden van het 
scherm tot de kaars en de gasvlam bepaalt de licht
sterkte van het gas. 

De Lowejet-photometer bepaalt de lichtsterkte door 
op een gasmeter en een manometer na te gaan welke 
druk en welke hoeveelheid gas noodig is om een vlam 
van bepaalde hoogte te verkrijgen. 

De twee overige photometers, die van Foucault, be
rustende op de sterkte der schaduw van een staafje, 
dat door gas en door een Carcel-olielamp verlicht 
wordt, en de photometer van Giroud kunnen wij stil
zwijgend voorbijgaan. 

In twee vertrekken zijn modellen opgesteld, die be
trekking hebben op het vervaardigen, zuiveren en on
derzoeken van het gas. Enkele werktuigen, aldaar 
geëxposeerd door den heer G. Wilson, voor het aan

leggen van buisleidingen , zijn zeer belangrijk. Een 
daarvan is dienstig om een gat in eene leiding te boren , 
op te zuiveren en een draad daarin te snijden ; om de 
leidingen van afgesneden buizen af te sluiten, zijn ko
gelvormige zakken van gutta percha en andere stoffen 
tentoongesteld, die met lucht worden opgeblazen en 
de leiding vullen. 

In alle vertrekken zijn verder branders van allerlei 
inrichting tentoongesteld. De regeneratieve branders, 
steunende op de verwarming van het gas voor het 
verbrandt, zijn , ofschoon niet nieuw, door hunne zui
nigheid en de vastheid van het licht het meest aan 
te bevelen. De Wenham-Iamp is eene kleine wijziging 
van den gewonen regeneratieven brander. 

Eene verdere omschrijving van deze tentoonstelling 
te geven ligt niet op het gebied van den bouwkundige. 
Het zij genoeg hier op de voornaamste zaken ge
wezen te hebben; een bezoek is in allen deele aan te 
raden vooral om zich met de nieuwste vindingen op 
de hoogte te stellen; men zal zeker niet onbevredigd 
het gebouw verlaten. De groote welwillendheid , die 
door de deskundigen van de gasfabriek aan ieder be
zoeker betoond wordt door het geven van alle mogelijke 
toelichtingen, kan als voorbeeld strekken voor vele 
andere tentoonstellingen. 

PRIJSVRAGEN! 
PRIJSVRAAG VOOR EEN GEBOUW T E N DIENSTE DER V O L K S 

VERTEGENWOORDIGING T E BUENOS A I R E S . 

Door de regeering van de Argentijnsche Republiek 
is het volgende wetsontwerp goedgekeurd. 

Art. 1. De Uitvoerende Macht zal een internatio
nalen wedstrijd uitschrijven voor plans ten dienste van 
den bouw van een paleis voor de Volksvertegenwoor
diging. 

Art. 2. In het programma zal vermeld moeten worden: 
1°. De grootte van het terrein voor bebouwing. 
2". De prijs van het gebouw, welke de som van 8 

millioen pesos (40 millioen franken) niet te boven zal 
mogen gaan. 

Art. 3. De Minister van Binnenlandsche Zaken zal 
de volgende gegevens ter beschikking van belangheb
benden stellen: 

i°. De details der verschillende bureau's voor de 
voorzitters der beide Kamers. 

2°. De eenheidsprijzen der bouwmaterialen en werk-
loonen in de Republiek, vastgesteld door de landsinge-
nieurs. 

3". De schaal en het aantal der teekeningen en plans. 
Art. 4. De ontwerpers der ingeleverde plans moe

ten zich onderwerpen aan de gestelde voorwaarden, 
en al de te verwerken materialen en de noodige werk-
loonen volgens de eenheidsprijzen van de lands-inge-
nieurs berekenen. Zij moeten een begrooting van kos
ten overleggen. 

Art. 5. Plans en bestek moeten, verzegeld, vóór 
1 April 1888 in handen zijn gesteld van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. Zij moeten onderteekend 
zijn met een pseudoniem of voorzien van eenig motto 
of teeken; daarbij moet gevoegd zijn een gesloten cou
vert, waarin de naam van den ontwerper is vermeld. 
Dit couvert zal geopend worden nadat de uitslag van 
den wedstrijd bekend zal zijn gemaakt. 

De buitenlandsche mededingers zullen hunne plans 
met begrooting, in verzegeld couvert, kunnen over
leggen aan een gezantschap der Argentijnsche Repu
bliek, uiterlijk op 1 Maart 1888. Het gezantschap 
zal ze onmiddellijk aan den Minister van Binnenland
sche Zaken opsturen. 

Art. 6. Op 1 April 1888 zullen de plans en be-
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grootingen ontpakt worden; zij zullen in het publiek 
worden tentoongesteld. Op denzelfden dag zal de Wet
gevende Macht een Jury benoemen , belast met de be
oordeeling der ingezonden plans. Deze Jury zal vóór 
1 Juni 1888 moeten vaststellen aan welke plans de 
eerste en de tweede prijs kan worden toegekend. 

Art. 7. Aan den vervaardiger van het met den 
eersten prijs bekroonde ontwerp zal een bedrag van 
200,000 frs. worden toegekend; aan dien van het met 
den tweeden prijs bekroonde, een van 50,000 frs. 

Art. 8. De bekroonde plans worden het eigendom 
van den Staat. De ontwerper van het met den eer
sten prijs bekroonde plan moet die detail- en construc
tie teekeningen overleggen. die hem zullen worden ge
vraagd, en wel binnen zes maanden nadat zijn ontwerp 
voor uitvoering is aangenomen. 

Art. 9. De Wetgevende Macht behoudt zich het 
recht voor, de uitvoering te doen plaats hebben on
der beheer van architecten uit de Republiek of door 
hen , die zij daartoe zal kiezen , zonder dat zij de goed
gekeurde plans zal kunnen wijzigen, uitgez' mderd in 
de onderdeelen. 

Art. 10. De Uitvoerende Macht zal de Volksverte
genwoordiging bij gelegenheid der volgende zittingen 
kennisgeven van den uitslag van den wedstrijd. 

Art. 11. De Uitvoerende Macht is gemachtigd de 
uitgaven te doen voor het in werking stellen dezer wet. 

N A T I O N A L E TENTOONSTELLING V A N OUDE 
E N NIEUWE KUNSTNIJVERHEID. 

Het Comité van Uitvoering der in het hoofd dezes 
genoemde tentoonstelling heeft aan het verzoek van 
vele belangstellenden voldaan en den datum voor de 
inzending der bewijzen van deelneming tot I Novem
ber e.k. verlengd. Wij brengen in herinnering, dat tot 
deze tentoonstelling behooren: 

1 °. Voortbrengselen van nieuwe Nederlandsche kunst
nijverheid. 

2 0. Voortbrengselen van Nederlandsche kunstnijver
heid uit vroegere tijden. 

3". Tot opluistering: schilderijen van oude en heden-
daagsche meesters. 

En dat het doel der tentoonstelling is om te doen zien: 
Wat de Nederlandsche kunstnijverheid eenmaal was. 
Wat ze thans is. 
Wat ze in de toekomst belooft te worden. 

De tentoonstelling zal van Mei tot October 1888 te 
's-Gravenhage gehouden worden en de navolgende groe
pen omvatten, als: 

Groep 1. Kunst, toegepast op de versiering van ge
bouwen , bevattende werken in steen , kunststeen, mar
mer, terra-cotta, pleister, enz. 

Groep 2. Kunst, toegepast op de stoffeering van ge
bouwen, bevattende werken in hout, machinaal timmer
en meubelwerk, meubelen, kunstdraaiwerk, spiegel
en schilderijlijsten in hout, carton-pierre en aanver
wante grondstoffen, decoratief schilderwerk, glasschil
dering, behangselpapier, enz. 

Groep 3. Kunst, toegepast op de bewerking der 
onedele metalen, bevattende werken in gegoten en ge
smeed ijzerwerk, koper, lood, zink , brons, tin , enz.; 
ciseleer- en emailleerwerk op wapens, haarden en kleine 
huishoudelijke voorwerpen, enz. 

Groep 4. Kunst, toegepast op de bewerking der 
edele metalen en gesteenten, bevattende werken in 
goud en zilver; emailleerwerk, bijouteriën, gevatte 
juweelen, enz. 

Groep 5. Kunst, toegepast op glas- en aardewerk, 
bevattende voorwerpen in aardewerk, porselein, glas, 
glasgravure, email, enz. 

Groep 6. Kunst, toegepast op stoffen voor kleeding 
en huishoudelijk gebruik, als tapijten, voortbreng
selen in wol, linnen, enz.; borduurwerk in zijde en 
goud, vrouwelijke handwerken, enz. 

Groep 7. Kunst, toegepast op vervoermiddelen, als 
rijtuigen, sleden, tuigen, enz. 

Groep 8. Kunst, toegepast op voorwerpen van al
lerlei aard: ivoor, paarlemoer, schelpen, enz. 

Groep 9. Kunst, toegepast op de graphische kunsten. 
Hout-, steen- en metaal-gravure, lettervormen en stem
pels, calligraphic , boek-en wapenversiering, photogra-
phie, oleo- en chromolithographie, enz. 

Groep 10. Kunst, toegepast op lederwerk, boekbin-
derswerk , lederen galanterieën , behangsels, enz. 

Groep 11. Middelen ter verspreiding van kunstzin 
en goeden smaak, als gips-afgietsels, onderwijsmetho
den en leermiddelen. 

Wij ontleenen voorts aan het programma, dat de 
kosten , aan het tentoonstellen verbonden, ten laste van 
den inzender komen en berekend worden als volgt: 

ƒ 2 5 per vierkanten nieter of minder vrije ruimte in 
de middengalerij voor voorwerpen, die van alle zijden 
moeten bezichtigd worden. 

f 10 per vierkanten meter salonruimte. 
f 15 per vierkanten meter of minder tafelruimte of 

grondvlak, met éen meter diepte bij drie meter hoogte 
of, zoo mogelijk, meer. 

ƒ 3 . 5 0 per vierkanten meter of minder wandvlakte. 
ƒ 3 . per vierkanten meter of minder in de open lucht 

op het tentoonstellings-terrein. 
Voor voortbrengselen van oude kunstnijverheid, die 

door de eigenaars voor de tentoonstelling tijdelijk 
welwillend worden afgestaan, wordt geen plaatshuur 
betaald en deze worden na het sluiten der tentoon
stelling franco teruggezonden. Zij worden geassureerd, 
volgens taxatie van deskundigen , voor rekening van 
het Comité van Uitvoering. Het assureeren daaren
tegen van voorwerpen van nieuwe kunstnijverheid moet 
door de inzenders voor hunne rekening geschieden. 

De voorwerpen moeten vóór of uiterlijk op 15 Maart 
1888 aan het Comité van Uitvoering vrachtvrij zijn 
ingezonden en worden zoo spoedig doenlijk aan de 
eigenaars teruggezonden, komende de kosten van in
pakking en verzending voor hunne rekening. 

Elk inzender, die genegen is een of ander voorwerp 
tegen den op te geven prijs aan particulieren of aan 
de Verlotings-commissie te verkoopen, zal zulks uit
drukkelijk op zijn biljet moeten vermelden. Hij zal 
dan geacht worden de beschikking over die voorwer
pen aan het Comité over te laten, zullende over de 
gelden der verkochte voorwerpen veertien dagen na de 
sluiting der tentoonstelling en na aftrek van 5 pCt. 
provisie, bij den eerste-Penningmeester van genoemd 
Comité kunnen worden beschikt. 

Na bekomen machtiging zal er eene verloting plaats 
hebben van daarvoor op de tentoonstelling aangekochte 
voorwerpen. 

Het Comité van Uitvoering doet aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken eene voordracht tot benoe
ming eener Jury, om te beoordeelen welke onderschei
dingen aan de inzenders zullen worden toegekend. 

Er zullen diploma's van gouden , zilveren en bronzen 
medailles worden uitgereikt, benevens , op voorstel der 
Jury, eere-diploma's. 

Inzenders, tot Jury-leden benoemd, blijven buiten 
mededinging. 

Tot opluistering der tentoonstelling zullen uitnoodi-
gingen geschieden ter bekoming van schilderijen van 
oude en hedendaagsche meesters en van andere kunst
voorwerpen. 

Op franco aanvraag zijn bij den eerste-Secretaris 
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van het Comité van Uitvoering inlichtingen, program
ma's , invullingslijsten, enz. te bekomen. 

— Ook het programma voor inzendingen op het terrein is 
openbaar gemaakt; die inzendingen omvatten kunst, toegepast 
op versiering van tuinen en parken, als: 

Groep 1: a. fonteinen, vazen, beelden enz.; b. cascades en 
grotten van rotssteenblokken cn werken of versieringen ir. 
kurk enz.; 1. serres, oranjerieën, koepels, wintertuinen, veran
da's, loofgangen, woningen voor tuinlieden en boschwachters 
en andere rustplaatsen; cn meubileering van een en ander, 
in hout, metalen, rottan- en rietsoorten; (/. het aanleggen van 
bloemperken ; c. het aanleggen van fonteinen en vijvers. 

Groep II: teekeningen van aanleg van parken cn tuinen van 
vrocgeren en tegenwoordigen tijd. 

De kosten aan het tentoonstellen verbonden, die door den 
inzender moeten worden gedragen, zijn ƒ 3 voor elke vierkanten 
meter terreinsruimte. 

Aan heeren bloemisten en blocmkweckers wordt, voorzoo-
veel het beschikbare terrein uitreikt, kosteloos het noodige 
terrein afgestaan tot het tentoonstellen van bloemen cn planten, 
naargelang van elk jaargetijde. 

ALLERLEI. 
Het korps ingenieurs van 's Rijks Waterstaat zag 

den laatsten tijd met ongeduld naar de promotie uit 
en, nu zij heeft plaats gehad , zijn velen teleurgesteld. 
Het eervol ontslag, aan twee hoofdingenieurs der iste 
klasse op hun verzoek verleend, wettigde het vermoeden, 
dat in de verschillende rangen een tweetal plaatsen 
moest worden bezet. Aan die illusie is de bodem in
geslagen, daar de hoofdingenieur J. van der Toorn, wien 
verleden jaar onbepaald verlof verleend werd, bij den 
Waterstaat terugkeert en tot hoofdingenieur der iste 
klasse bevorderd is. De heer Van der Toorn schijnt 
de voorkeur te geven aan de betrekking van hoofd
ingenieur in een der districten boven die van hoofd van 
het technisch onderzoek bij de Zuiderzee-maatschappij, 
wellicht daar zij financieel minder gesteund wordt dan 
aanvankelijk verwacht werd. 

Voor de betrekking van hoofdopzichter bij den Pro
vincialen Waterstaat in Gelderland , op eene jaarwedde 
van ƒ1800, hebben zich 37 personen aangemeld. Dit 
getal is betrekkelijk gering, wellicht tengevolge van 
de discussiën, in de laatste zomervergadering der Pro
vinciale Staten gehouden, waarbij eenige sprekers op 
den voorgrond stelden, dat een gediplomeerd ingenieur 
tot deze betrekking moest worden benoemd. 

De Gemeenteraad van Ierseke heeft een kloek besluit 
genomen door het schrappen van den post van ƒ 300, als 
jaarwedde van den gemeente-architect op de begrooting 
van 18S8 uitgetrokken. De meerderheid beschouwde 
zoodanig ambtenaar als overtollig, nu de voornaamste 
bouwwerken waren afgeloopen, al achtte de Voorzitter 
dit niet in overeenstemming met de achtbaarheid van 
den Raad, die verleden jaar tot de benoeming van een ! 
gemeente-architect besloot. Wellicht zal dit voorbeeld I 
navolging vinden, daar het in de meeste gemeenteraden 
niet aan personen ontbreekt, die althans in hun oog 
volkomen op de hoogte zijn om verschillende technische 
quaestiën te beoordeelen. 

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 X G L E E U W A R D E N . 

Vergadering van Vrijdag 16 September 1SS7. 
Met een hartelijk welkom opent de Voorzitter, de heer J. E. G. I 

Noordendorp, deze eerste winteravondbijeenkomst en spreekt 
daarbij den wensch uit, dat dc vergaderingen, in dit seizoen 
te houden, even gezellig en nuttig mogen zijn alsdc vroegere. 
Hij wijdt daarna eenige zeer waardeerende woorden aan het 
voor eenige weken overleden bestuurslid, den heer H . R. Stoett, 
wiens ervaring op bouwkundig gebied zoo vaak ten goede 
kwam aan deze Afdeeling. 

De notulen worden gelezen en vastgesteld en hierop overge
gaan tot de regeling der werkzaamheden voor de volgende 
bijeenkomsten, waarbij de heeren Noordendorp, Kramer, Ten 
Doesschate. Van Wijngaarden, Dr. Meursinge en Baron zich 

bereid verklaarden een lezing te zullen houden of eene bijdrage 
te leveren. 

Ter vervanging van wijlen den heer Stoett, wordt als be
stuurslid gekozen de heer Baron, die zich bereid verklaarde 
deze benoeming tc aanvaarden. 

Vervolgens wordt door dit l i d , naar aanleiding van eene 
vroeger daarover gehouden bespreking, nader rapport uitge
bracht omtrent de door hem genomen proeven met kalkolith; 
hij spreekt daarbij als zijne meening uit, dat dit materiaal in 
enkele gevallen met voordeel andere bekende verfstoffen kan 
vervangen en wel voornamelijk als grondlaag, ofschoon de 
goede eigenschappen, als zoodanig in het prospectus door den 
heer Huinck vermeld, hem ietwat overdreven voorkomen: bij 
de genomen proeven toch was gebleken, dat het op oude, ver
weerde muren, wanneer die vochtig waren —• doorgaans eene 
eigenschap van dergelijke muren - niet kon worden aange
bracht. 

Bij het gebruik op nieuw pleisterwerk bleek het eveneens 
ongeschikt, daar het kalkolith niet alleen niet opdroogde, maar 
na verloop van eenigen tijd van de daarmede bestreken opper
vlakten gedeeltelijk was afgedropen. 

Is dus een eerste vereischte, dat muur- of pleisterwerk ge
heel droog is. voordat deze vloeisti f daarop kan worden ver
werkt, dan kunnen met evenveel succes en weinig kosten lijm-
verf of andere bekende gojdkoope verfstoffen worden gebruikt 
Ook als grondverf voor buitenwerk komt het spreker niet zoo 
bijzonder geschikt voor, omdat kalkolith in water gemakkelijk 
oplost en men dus bij regen genoodzaakt zou kunnen zijn het 
geverfde opnieuw over te gronden. 

Wat het plamuursel van dien naam betreft, dit achtte de 
heer Baron in enkele gevallen, vooral bij kleine vlakken, be
ter geschikt, ofschoon hieraan dezelfde gebreken kleven; 
bovendien is het door zijne taaiheid niet gemakkelijk te ver
werken. 

Het lid Van Wijngaarden, die eveneens eenige proeven had 
genomen met kalkolith, zegt daarbij dezelfde ervaringen te 
hebben opgedaan als door den heer Baron zijn medegedeeld. 

Door den heer P. van de Wint, lid der Commissie voor het 
opmeten en in teekening brengen van oude Nederlandsche ge
bouwen, was ingezonden eene teekening van den voorgevel der 
»Korenmeterswacht" te Franeker, welke teekening aan het 
Bestuur der Maatschappij zal worden toegezonden; op voorstel 
van den Voorzitter zal genoemden heer, niet ter vergadering 
aanwezig, schriftelijk worden dankgezegd. 

Het lid Dr. Meursinge stelt het maken van dergelijke af
beeldingen zeer op prijs cn zegt gaarne eene geldelijke bij
drage toe voor het maken van photographische afbeeldingen 
van de oude gebouwen, voornamelijk de kerken, in de voor
malige Middelzee gelegen, waarop de Voorzitter onder dank
betuiging voor de welwillendheid van genoemd lid mededeelt, 
dat de Maatschappij geene photographieen. maar teekeningen 
op groote schaal verlangt om deze door reproductie aan hare 
leden te kunnen toezenden. 

Nadat vervolgens nog door den Voorzitter mededeeling is 
gedaan, dat het Bestuur de bekende wijziging van art. 52 der 
wet heeft voorgesteld en de heer Meursinge het tijdschrift 
Aleves te Erfindungen und Erfakrungen ten behoeve der lees
tafel heeft toegezegd, wordt deze eerste bijeenkomst gesloten. 

BINNENLANDSCHE B E R I C H T E N 
' S - G R A V E N H A G E . Bij Koninklijk besluit is aan L. J. du Cel-

liee Muller, eervol ontslagen hoofdingenieur ie klasse van 
's Rijks Waterstaat te Haarlem, een pensioen verleend ten be
drage van f 3000 'sjaars. 

— Door den Minister van Waterstaat, Handelen Nijverheid 
zijn op 19 September de volgende beschikkingen genomen: 

Met ingang van 1 November aanstaande zijn belast: 
de hoofdingenieur A . J. Brevet, thans belast met den dienst 

in het l i e district, met den dienst in het 7c district ter stand
plaats Maastricht; 

dc hoofdingenieur J. van der Toorn, met den dienst in het 
11e district ter standplaats Middelburg; 

de ingenieur ie klasse W. H. Hubrecht, thans te's-Graven
hage, met de waarneming van den dienst van hoofdingenieur 
in het Se en ge district, ter standplaats Haarlem. 

Voor het tijdsverloop van 1 October tot 1 November is de 
dienst van hoofdingenieur opgedragen: 

in het 7c district aan den ingenieur 2e klasse A. A . Bekaar; 
in het 8e district aan den ingenieur ie klasse Th. Bleckmann; 
in het 9e district aan den ingenieur 2e klasse J. W. Welcker. 
De benoemde hoofdingenieur W. F. Leemans blijft tijdelijk 

belast met den dienst in het 6e rivierarrondissement. 
De na te noemen ingenieurs zullen dienst doen als volgt: 
de ingenieur ie klasse H. E. del i ruyn, thans tc Leeuwarden, 

in het 10e district ter standplaats 's-Gravenhage; 
de ingenieur der 3e klasse N . A . M . van der Thoorn, thans 

te Goes, in het 2e district, ter standplaats Leeuwarden; 
de ingenieur 3e klasse J. G. Emerins, thans te 's-Bosch, in 

het 11e district, ter standplaats Goes. 

— Op dc tentoonstelling 
zonden scheepsmodellen: 

met de gouden medaille, de Nederlandsche Stoomboot-maat
schappij , fabriek voor scheepsbouw, enz. te Fijenoord (direc
teur dc heer W. M. Visser). 

met de zilveren medaille, de Maatschappij De Maas, te 
Schoondcrloo, scheepsbouw, enz. (directeuren de heeren Lu-
cardie en Croll). 

Havre zijn bekroond voor inge- | nenburgerpark eenige uitbreiding te geven, waartoe men thans 
I in staat is door aankoop van het terrein, waarop de molen 

Sans-souci heeft gestaan. Dc kosten daarvan zijn geraamd op 
ƒ6500. 

V E N L O O . Met de werkzaamheden voor de aan te leggen 
drinkwaterleiding in deze gemeente is een begin gemaakt. Het 
aanvoerpunt werd in de kortst mogelijke nabijheid van de 
stad gevonden, en wel zóó hoog gelegen, dat men bijna geen 
machinale drukking noodig heeft. Men stelt zich voor met 
het geheele werk nog binnen een jaar gereed te zijn. - Aan A. Stoop, ingenieur 2c klasse bij het mijnwezen in 

Nederlandsch-lndic is, buiten bezwaar van den lande, cenbin-
nenlandsch verlof voor den tijd van drie jaren verleend. 

— Het weinige jaren geleden gebouwde panoramagebouw 
aan het Bezuidenhout is voor afbraak toegewezen aan den 
hoogsten inschrijver, den heerA. Korteweg, aannemer alhier, 
voor ƒ 4200. 

L E E U W A R D E N . De winteravond-cursus der teekenschool, op
gericht door den heer Jhr. Mr. D. O. Engelen, als beheerder 
van het Bisdomfonds. is Maandag 19 dezer aangevangen met 
93 leerlingen van 18 tot 40 jaar, waaronder een twintigtal 
meisjes. . . 

Het meerendcel der leerlingen bestaat uit timmerlieden, ver
vers en smeden; enkelen beoefenen het vak van meubelmaker, 
steenhouwer en stucadoor. 

• U T R E C H T . Het Gemeentebestuur heeft thans den Raad vol
ledige medcdeelingcn gedaan omtrent de stichting van het 
Universiteitsgebouw. De leden van den Gemeenteraad heb
ben een vrij lijvig boekdeel ontvangen, waarin de bnefwissc 
ling voorkomt, deels met den Minister van Binnenlandsche 
Zaken gevoerd over de tusschen het Rijk en de Gemeente te 
sluiten overeenkomst, deels met Curatoren der Universiteit 
over het plan van het te stichten gebouw. Deze zaak zal wel-
dra in eene openbare zitting van den Raad behandeld worden 
en het is tc hopen, dat dan dc redenen ontvouwd worden, 
•waaraan de vertraging te wijten is. De ingezetenen, dieer
toe bijdroegen om een Universiteitsgebouw vanwege de Ge
meente te doen stichten, kunnen met recht vorderen, dat er 
licht ontstoken wordt, te meer daar reeds in Januari iSbb 
het maken van een ontwerp met begrooting van kosten aan 
de heeren E. Gugel, hoogleeraar te Delft, en C. Vermei)*, ar
chitect en directeur der gemeentewerken, werd opgedragen. 

NIJMEGEN. Door den Gemeenteraad is besloten aan het Kro-

BENOEMINGEN. 
— Bij Koninklijk besluit van iS September 1SS7 n°. 6 is, 

met intrekking van het Koninklijk besluit van 26 September 
18S6 n". 28, bepaald, dat, tc rekenen van 1 November a. s., 
de hoofdingenieur van den Waterstaat J. van der Toorn weder 
in dienst bij den Waterstaat zal optreden. 

— Bij het korps van den Waterstaat zijn. krachtens Konink
lijk besluit van 18 September 1887 n". 7, met ingang van I 
November a. s.: 

bevorderd: tot hoofdingenieur der ie klasse J. van der Toorn 
en L. A. Reuvcns, thans hoofdingenieurs der 2e klasse; 

benoemd tot hoofdingenieur der 2e klasse W. F. Leemans, 
thans ingenieur der ie klasse; cn 

bevorderd tot ingenieur der ic klasse J. W. Wekker , thans 
ingenieur der 2e klasse; tot ingeni-.'ur der 2e klasse Jhr. C. J. 
de" long van Beek cn Donk, thans ingenieur der 3e klasse, 
en 'tot ingenieur 3e klasse, H . Wortman, thans adspirant-
ingenieur. 

Tot ingenieur van de Leeuwarder Waterleiding-maat
schappij is benoemd de heer H . G. Levert, oud-ingenieur van 
's Rijks Waterstaat in Nederlandsch-Indie. 

CORRESPONDENTIE. 
Herhaalde malen ontvangen wij aanvragen om afzonderlijke 

nommers, zonder dat de daaraan verbonden kosten in post
zegels worden toegezonden. Tot bevordering der geregelde 
verzending verzoeken wij beleefdelijk voor elk nommer 15 cent 
en voor iedere plaat 25 cent in postzegels bij de aanvrage te 
V ° e g L n ' De Administratie. 

Aflevering 9 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

De radiometer als photographische pose
meter (met fig.). — Strandwouden (met 
fig.) _ iets over den zuigsnuit derstcck-
mug (met fig.). — De Trans-Kaspische 
spoorweg en zijn beteekenis (met fig.). — 
De reus van Tula (met fig.). — De photo
graphic bij nacht (met fig.). — Iets over de 
massage. — Sterrenkundige opgaven. — 
Correspondentie. — Vragcnbus. 

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

T E K O O P ! 
Een C E N T R I F T J G A A L P O M P op wie

len niet boom, voor één paard, met 3 nie
ter Z u i g b u i s en V o e t k l e p . Prijs ƒ 3 0 0 , 
bjj C. 8 T E F F E L A A R , te Vehen. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Bouwterreinen van verschillende afmetin

gen, zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen , beschikbaar. Adres H . V A N 
Q A 8 8 K L T , Mr. Timmerman, aldaar. 

MONUMENT 
op het Graf van Wjjlen Mevrouw 

A.L.G.»0SH00M-T()lTSS\IXT. 

Photographische Afbeeldingen 
worden tegen overmaking van het be
drag franco gezonden door de lloekhs. 
A. V A N HOOIiSTRATEN & ZOON, 11 
Plaats, te Js-Grat)enliage. 

Prijs folioformaat / ' 1.40. 
» Cabinet » '» 0.80. 

AANBESTEDING 
iKERK met-TffEK TOKENS. 

H E T R. K. PAROCHIAAL K E R K B E - ' 
| STUUR VAN HEN H . JOZEF TE TILBURG 
1 is voornemens in bjjzijn van den daarmee 
schuiten Architect H. J. V A N TOLD EB op 

' M A A N D A G 2 4 O C T O B E R 1 8 8 7 , 
des voormiddags ten 11 ure, onto nadere 
goedkeuring, in 't Korti 'huis van 't Hotel 
DB GOUDEN APPEL, bij den Heer BROX op 
den Heuvel te Tilburg, 

publiek aan te besteden: 
H e t vol tooien door vor lenging der 

i n 1872 gedeeltel i jk gebouwde 
St. Jozefkerk en het daaraan 
bouwen van twee torens met 
de lever ing van al le mater ia len, 
benevens het restaureeren van 
het bestaande gedeelte zooals 
di t i n ' t gedrukte bestek is om
schreven en bedoeld. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving volgens artikel IS van het bestek, zul
lende de aanwijzing in loco worden gedaan 
op Maandag 17 October e. k . ; de bü-
eenkomst is ten 11 ure, in boven vermeld 
Kofliehuis. 

Nadere informatiën zijn te bekomen bn 
den Architect H . J . V A N T U L D E R , Spoor-
laan S72 te Tilburg, alwaar, behalve de ont-
werp-teekeningen, nog menigvuldige teeke
ningen op grootere schaal dagelijks van des 
voormiddags 10 tot 1.' cn des namiddags 
van i tot 5 ure, uitgezonderd des Zondags, 
te bezichtigen zijn. 

Dc bestekken zijn, zoolang de voorraad 
strekt, op tranco aanvrage onder toezending 
van f 1.50 verkrijgbaar vanaf 10 October e. k. 
bij den drukker en boekhandelaar W I L L E M 
BERGMANS te Tilburg. 

DIJKGRAAF EX HEEMRADEN VAN HEN 
IIA A It L EMM I'II Ml. I'll /''' /. I> till zullen op 
Donderdag den 13 October 1867. ter Secretarie 
d.-s Polders op den .lans weg te Baar tem, des 
namiddags te een ure, in het openbaar bij 
enkele inschrijving aanbesteden: 

H e t m a k e n en opstel len v a n zes 
Stoomketels met bijbehoorende 
Stoom kast. voor het P o m p w e r k -
t u i g de C r u q u i u s , nabij H e e m 
stede. 

Het bestek met de teekeningen i i op franco 
aanvragen tegen betaling van ƒ2 ,50 ver
krijgbaar aan de Polderseeretarie. 

inlichtingen zijn verkrijgbaar bij den 1 loofd-
opzigter des polders te Haarlem. 

Aanwijzing in loco op Dinsdag den 4 '° 
October des namiddags te twee ure. 

Haarlem, -20 September 1SS7. 
Dijl-r/raaf en Heemraden roornd.: 

J . W. M. 'VAN DE P O L L , Dijl.qraaf. 
J C. V \ N DE UI.Ol'tfl.'ElM.I. Secretaris. 

DB L Ï I T & C. 
Ootlzeedtfk 24S , Rotterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, C E M E \ T - E \ 1JZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden. 

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

STOOMKETELS n WERKTUIGEN. 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

ISS:! bekroond met 
ZERE-DIPLOMA (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 . 
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JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven N", 3, Rotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyanisecron is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bijlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische k l u i t - en hydraulische k a l k . 

Billjjke prjjzen en vrachten. 
Kuiistgraniet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prjjscournnten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

24 September 1887. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY U ° , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K I R A Ü E M A K K . NATUURL ASPHALT 

amsterdam 
Beltweg JAT". 3. V A L « E mm 

ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p l i a l t w e g e n e n d i t o I t o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zicb 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bjj den Heet 
H . 6 . K N O O P S C . O Z N . , Beekstraat P . C 2 , te Arnhem. 

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

ARNHEM. BECKER & BUI 
KONINKLIJKE FABRIEK vA>-

W A T E R P A S -
HOEKMEET-

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-iizeren PEILSCHALEN, 
WEEGWERKTUIGEN. 

Vereeniging ter bevordering van Fabrieks-
en Handwerksnijverheid in Nederland, 

Afdeeling 's-GRAVEXHAGE. 

Tentoonstelling 
G A S T O E S T E L L E N 

tot drijfkracht, verwarming en verlichting 
te 'slinivenhage, Kazernestraat 42. 

De Tentoonstelling is geopend van Zondag 
11 September tot en met Vrijdag 30 
September a. s. van des morgens 10 tot 
des middags 5 nur en des avonds van S tot 
10 uur. 

De toestellen worden op aanvrage der be
zoekers beproefd. 

Dageljjks bestaat gelegenheid tot het nut
tigen van spjjzen, die in tegenwoordigheid van 
het publiek op de kookfornuizen bereid zjjn. 

De gasmotoren met de daaraan verbonden 
machines zjjn steeds in werking te zien. 

E N T R E E Donderdags ƒ0 .50 , Zondags 
ƒ0.10, de overige dagen der week ƒ0.25. 

De leden der Vereeniging ter bevordering 
van Fabriek*- en Handwerksnjjverheid in Ne
derland hebben op vertoon van hun diploma 
vrijen toegang tot de tentoonstelling 

PII0T0LITIi0GK.\PI!IE7PH0T0ZI\C0liBAPKIE 
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. T H I E M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichting voor PhaUlllhatTaphlc, 
brjzonder geschikt voor de reproductie van 
P l a n s . T e e k e n i n g e n enz. van I I H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phataalnca-
frapliie voor de reproductie van P l a t e n en 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zijn- stir,oi> |h-inri< hiiiiK voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/>•«• co aanvrage gratis toegezonden. 

O . J. T H I 1 M E . 

LI BACON * 0. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

B E K R O O N D met G o u d e n , Z i l v e r e n en B r o n z e n 
M e d a i l l e s . 

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 word. 11 kosteloos 
geleverd. 

B . M O L S S O K 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 . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor 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 1879. 

EQUERRES, MEETKETTIXfiEX. IIRIEF- en PAIÏETBALABBKH, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

K L O O S & lt.\ I.I1I1SI 
R O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij van 
Quenast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 

H a n d e l a a r s In B a s a l t , H a r d s t e e n , B r u i n s t e e n , 

F a i i c o n v a l - , p o r p h i e r - e n b a s a l t k e i e n . 
Stoomfabriek van gedreven en geslagen 

ZINK- en KOPERWERKEN. 
141.1.1* , Tl SNOT & C " . 

Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van jjzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

Gedrukt bij G. W. vai: der Wiel 4 (X, te A r n l u a . 

TWKE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 40. Z A T E R D A G 1 OCTOBER 1887. 

Redacteur-uitgever W. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien! 

Bureau van De Opmerker, Drickoningenstraal 2 8 , Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, tc adresseeren aan den heer 

A. R E I J D I N G , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van bet Genootschap betreft, aan den heer 

G. A. Z E B M A X I I.eidscheslraat 6 0 , te Amsterdam. 

A.W.W. 
AllONNKMF.NT ƒ2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor bet buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Iiulie ƒ 9—, beitien bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte cn 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

AFZONIIKRI.IJKK 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 I Ioofd-correspondent JuH. G. STKMI.KK 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. 

Vergadering van de Schetsclub op Maandag 3 Octo
ber , des avonds te hnlfnegen, in Maison Stroucken 
alhier. 

8888te gewone vergadering, tc houden op Woensdag 
5 October, des avonds te acht uren, in het American 
Hotel, op het Leidschc plein alhier. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
i " . Mededeelingen van het Bestuur. 
2". Ballotage van de heeren L. C. van Houten en 

W. M. Reijerse. 
3". Bijdrage van den heer A. N. Godefroy. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

(A.etA.) I p iETER JOHANNES H A M E R . 

De man, wiens overlijden reeds in het vorige nom
mer met een enkel woord werd vermeld , bereikte den 
leeftijd van 75 jaren. 

In een tijd, toen van beoefening der bouwkunst als 
kunst nog weinig sprake was, ontving hij, tegelijk met 
zijn vriend J. F. Metzelaar, zijne opleiding als timmer
man aan den winkel van Van Kcmpe Valk, te Rotter
dam. Hier legde hij den grondslag voor den uitsteken
den naam als practicus, dien hij later bij allen, die met 
hem in aanraking kwamen, bezat. 

Voor ongeveer vijftig jaar werd hij te Amsterdam 
benoemd als opzichter der gebouwen van dc Hervormde 
Gemeente; als zoodanig verbouwde hij o. a. eenige 
diaconie-scholen en ontwierp den bijbouw nevens de 
Nieuwe Kerk op den Dam. 

Zijn grootste werkzaamheid ontwikkelde hij echter 
bij den bouw van arbeiderswoningen. 

Toen vóór ongeveer dertig jaren eenige vermogende 
stadgenooten den bouw van gezonde arbeiderswonin
gen op groote schaal ondernamen, was Hamer naast 
Leliman degene, die met de uitvoering belast werd. 
In de plaats van onbewoonbare krotten, die tot dat 

einde in verschillende buurten werden gekocht en ge
sloopt, verrezen honderden ruime en gerieflijke werk
manswoningen. Wij noemen slechts de blokken aan 
de Haarlemmerpoort, Huydecoperstraat, Weststraat en 
Concordia, waarvan de meeste zijn beschreven en afge
beeld in het XXste deel der Bouwkundige Bijdragen. 

Wat betreft doelmatige inrichting cn practische plan-
verdeeling zijn deze ontwerpen ten volle de aandacht 
waard van allen, die zich met het moeilijke vraagstuk 
van arbeiderswoningen bezighouden. 

Eindelijk verdient nog vermelding het door Hamer 
gebouwde familiegebouw terzijde van het Oudemannen-
en- vrouwenhuis aan den Amstel, dat eveneens uit
munt door gerieflijke indeeling en solide constructie. 

Eenvoud en degelijkheid waren dc grondtrekken van 
zijn karakter, en ook in alles wat hij construeerde, 
tot in de minste onderdeden, reikte zijne zorg voor eene 
goede uitvoering. 

De overledene was vele jaren als bestuurder van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst werk
zaam; tot 1880 fungeerde hij als penningmeester. 

Het Genootschap Architectura et Amicitia telde hem 
onder zijne eereleden en, hoewel hij de laatste jaren 
lijdende was , verliezen wij in hem een belangstellend 
vriend en raadsman. 

Zijne assche ruste in vrede. 

(A. et A.) PROF. GRAEF 'S „MARCHEN". 
De bekende schilderij, die door den Berlijnschen 

professor tijdens zijne gevangenschap werd voltooid, 
„Marchen", is thans in een der bijzaïen van het Paleis 
voor Volksvlijt te Amsterdam tentoongesteld. Aan
vankelijk historie-schilder, legde prof. Graef zich in 
den laatsten tijd meer op de studie van het naakt toe. 
Hij verloochent zijn eerste genre evenwel niet, ge
tuige het sprookje, dat de schilder verzon als grondslag 
voor de conceptie der naakte meisjesfiguur, die ons 
„Marchen" te aanschouwen geeft. 

Eene schoone koningsdochter is door een boozen 
toovenaar in een visch veranderd; haar minnaar, een 
jonge prins, verkreeg de gedaante van een raaf. Zoo
doende zullen ze, hij in de lucht, zij in 'twater, steeds 

Maar eens in 't jaar mag dc prinses gescheiden blijven 
D e R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e t de i n i t i a l e n 
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haar vischachtig hulsel verlaten en zich als vroeger op 
de aarde bewegen. Dc kunstenaar heeft de schoone 
in dit OOgenblik op zijn doek trachten weer te geven. 

Tusschen bloemen en waterplanten, nauwelijks het 
glinsterend nat ontglipt, ontdoet de jonkvrouw zich 
van de vischhuid, die nog slechts gedeeltelijk aan haren 
linkervoet hecht. Een raaf (de minnaar der jonge 
vorstin) biedt haar daarbij de behulpzame hand. 

Een buitengewone bckoiing verleent de jeugd van 
het op de schilderij voorgestelde meisje aan de com
positie. Prachtig van vormen, kuisch in houding en 
blikken, een ontluikende knop, vertoont zich het lichaam 
der vorstin aan onze blikken. I Iet is den schilder 
mogen gelukken haar ons als levend voor de oogen 
te tooveren. Zijn vleeschtinten zijn krachtig, schoon, 
met de warme hooge lichten , afkomstig van dc zon
nestralen , die het beeld beschijnen, en de koude 
fletsblauwe reflexen, die het omringend groen op de 
maagdelijke gestalte te voorschijn roept. De figuur 
is massief, niet doorschijnend en odeur-achtig zooals 
Makart's naaktbeelden — maar de uitvoering heeft 
den schilder een bovenmenschelijke poging gekost. 
Hij werkt moeilijk, we zien het aan zijn schetsen, 
aan zijn overige schilderijen: „Die vier Elementen", 
kent breede behandeling noch handigheid en heeft 
toch een naaktfiguur aangedurfd als „Marchen", Het 
pleit voor des schilders wilskracht, dat het werk hem 
gelukt is. Toch gelooven we, dat het beeld zou winnen 
als de omgeving rustiger, knapper geschilderd ware, 
en de behandeling breeder, gemakkelijker scheen. 

A. R. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Als tweede gewone prijsvraag voor het jaar 1887 

wordt uitgeschreven: 
Een titelvignet op den kalender voor het jaar 1888. 
De afmetingen, binnen den rand, zijn 7'/.^ bij 12 cM. 
De behandeling in zwarte inkt, geschikt voor pho

tolithographic. 
Aan den vervaardiger van het der bekroning waar

dig gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt een premie 
van twintig gulden. 

De inlevering der ontwerpen , met stipte inachtne
ming van art. 71 der wet en vergezeld van een cor
respondentie-adres , ten einde zoo noodig met den 
ontwerper te kunnen correspondeeren, moet geschieden 
vóór of op den r " November 1887, ten huize van den 
Iste-Secretaris, Leidschestraat n". 6 0 , te Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

(A.etA.) D E UTRECHTSCHE UNIVKRSITEIT. 
De in druk verschenen stukken betreffende het te 

stichten Universiteitsgebouw te Utrecht, tusschen de be
trokken autoriteiten gewisseld, geven de noodige op
helderingen omtrent deze vrij ingewikkelde quaestie. 

Wij achten het van belang deze zaak, waarop in dit 
blad reeds meermalen de aandacht werd gevestigd, 
eenigszins uitvoerig tc behandelen en geven daarom een 
overzicht van de voornaamste daarin voorkomende bij
zonderheden. 

Zooals men zich herinneren zal werd, bij gelegen
heid van het 50ste lustrum der Hoogcschool, door den 
Utrcchtschen Gemeenteraad besloten, als blijvend aan
denken aan- en duurzaam bewijs van de belangstelling 
der Gemeente in de Universiteit, van gemeentewege 
een gebouw te stichten, dat de thans voor het uni
versitair onderwijs nog ontbrekende lokalen zou bevat- ! 
ten. Met het oog op de reeds gebleken deelneming 
van particuliere zijde werd besloten, dat een derde der I 

kosten door andere belangstellenden zou worden ge
dragen. 

Dientengevolge werd in de raadszitting van 21 Ja
nuari 1886 aan de heeren prof. E. Gugel te Delft en 
C. Vermeijs, gemeente-architect te Utrecht, het maken 
van een ontwerp definitief opgedragen. 

Rij een schrijven van Burgemeester en Wethouders 
aan den Minister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken, werd ZEx. met deze besluiten in kennis 
gesteld; van het voornemen om de op te maken plans, 
alvorens ze aan den Gemeenteraad ter goedkeuring aan 
te bieden, ter kennisneming en overweging aan den 
Minister toe te zenden , werd tevens melding gemaakt. 

In antwoord hierop verklaart de Minister, met in
genomenheid het voornemen tot stichting van cen Uni
versiteitsgebouw vernomen té hebben en een ontwerp-
contract, waarin de verhouding te dezer zake tusschen 
het Rijk en de Gemeente wordt geregeld , te gemoet 
te zien. 

Uit dc volgende stukken blijkt, dat het gevraagde 
ontwerp-contract door het Gemeentebestuur aan den 
Minister is toegezonden, cn dat in sommige punten 
verschil van gevoelen bestaat. 

De Minister verlangt namens het Rijk, dat eerst 
over de schenking of het geven in bruikleen zal wor
den gecontracteerd en vervolgens, dat de te maken 
plans aan de goedkeuring der Regeering zullen worden 
onderworpen; hij stelt in dien geest een nieuw ontwerp-
contract op. 

Het Gemeentebestuur kan hiermede geen genoegen 
nemen, zooals blijkt uiteen schrijven van 10 Mei 1887, 
waarin het volgende voorkomt: 

Togen den in het nieuw ontwerp gekozen vorm. overeenkomst 
van bruikleening, bestaat bij ons geen bezwaar; doch het is onze 
bedoeling, dat deze overeenkomst niet eerder worde gesloten, dan 
nadat de dezerzijds opgemaakte plannen en bestek door Uwe Excel
lentie goedgekeurd en daarna door den Gemeenteraad vastgesteld 
zullen zjjn. De vaststelling van het plan en bestek wenschteii wjj 
derhalve aan de overeenkomst, doch deze aan de aanbesteding te 
zien voorafgaan. Daardoor zal worden veimeden, dat de Gemeente 
zich tot het stichten van het gebouw bjj contract verbinde, het
geen in strjid zou zijn met hetgeen werkeljjk bedoeld wordt: vrij
willige stichting van het gebouw door de Gemeente krachtens 
Raadsbesluit van 21 November 18S5, terwjjl dat gebouw als een 
feestgave ten behoeve van de Utrechtsche Universiteit door het 
1'ijk van de Gemeente wordt aangenomen. 

Alvorens echter de Gemeente den houw doet aanvangen, behoort 
zjj de zekerheid te verkrjjgen, dat het gebouw door den Staat tot 
het beoogde doel in gebruik en onderhoud zal worden genomen. 

Uit het bovenstaande vloeit de door ons voorgestelde volgorde 
van zelve voort: 

1°. vaststelling van plannen en bestek; 
2°. sluiting der overeenkomst tusschen den Staat en de Gemeente; 
3°. aanbouw van het Universiteitsgebouw en overgave daarvan 

aan den Staat 
De Minister blijft echter bij schrijven van 16 Mei '87 

op de door hem voorgestelde redactie aandringen. Wij 
lezen in dien brief de volgende zinsneden: 

Immers het geldt hier de regeling van de verhouding tusschen 
de Gemeente, welke vrjjwillig belooft een gebouw te stichten en 
in bruikleening af tc staan, en het Ejjk. dat vrjjwillig door het 
in bruikleening aannemen van zoodanig gebouw medewerkt tot 
het verwezenlijken van de bedoeling der Gemeente. De wenscli 
om eene feestgave te schenken is de aanleidende oorzaak tot het 
tot stand komen der nieuwe te regelen verhouding, doch de re
geling dier verhouding, hetzjj de mildheid der Gemeente besta in 
een afstand in eigendom, hetzjj die zich uite in een afstand in 
bruikleening, kan niet anders dan door eene overeenkomst ge
schieden, waarbjj de eene partjj zich verbindt tot de schenking of 
den afstand in bruikleening, de andere tot de aanneming van net 
aangebodene. Het karakter van vrijwilligheid gaat daarbjj geens
zins verloren, want de overeenkomst zelve wordt door beide partjjen 
vrjjwillig aangegaan, doch het is duideljjk dat, zooals in elke 
overeenkomst, tegenover de verbintenis om aan te nemen staat die 
om aan te bieden. 

Het antwoord van het Gemeentebestuur (27 Mei '87) 
bevat o. a. het volgende: 

Een hoofdbezwaar hljjft tegen art. 1. Bjj ons laatste schrijven 
namen wij reeds de vrjjheid aan Uwe Excellentie ons gevoelen 
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kenbaar te maken, dat de vaststelling van het plan en bestek 
van het te stichten Universiteitsgebouw aan het sluiten dezer 
overeenkomst behoort vooraf te gaan. Dat gevoelen is ook door 
de nauwgezette overweging van hetgeen daartegen in uw boven
aangehaald schrjjven van ]b' Mei 1.1. werd aangevoerd, niet kun
nen gewjjzigd worden; en wjj gevoelen ons daarom verplicht, 
er nogmaals bjj Uwe Excellentie op aan te dringen , dat het door 
ons voorgestelde tijdstip voor het aangaan dezer overeenkomst — 
zoodra mogoljjk na de vaststelling van plan en bestek - moge 
worden aangenomen. 

Er valt niet aan te twjjfelen, dat zoowel de Raad onzer Ge
meente als ons College, 111 overeenstemming met den wensch onzer 
geheele burgerjj, zoo spoedig mogeljjk tot de stichting van het 
Universiteitsgebouw verlangt over te gaan, en allereerst in overleg 
met Uwe Excellentie plan en bestek vast te stellen van dat ge
bouw, dat, zoodra het gereed is, als feestgave ten behoeve van 
de Utrechtsche Universiteit ter beschikking van den Staat zal 
worden gesteld 

Zucht tot bespoediging, overleg en samenwerking zal dus dezer
zijds niet ontbreken. 

Maar, Uwe Excellentie gelieve wel te overwegen, dat wjj, ook 
tegenover al onze U bekende medestichters, verplicht zjjn daaraan 
tc blijven vasthouden, dat er voor de Gemeente noch aanleiding, 
noch eene enkele reden van nuttigheid bestaat, om zich contrac
tueel tot die stichting te verbinden. 

De taak, welke wjj hebben uit te voeren, brengt mede, dat wjj 
het karakter van vrijwillige aanbieding dezer feestgave ongeschon
den moeten trachten te bewaren. Daarmede zou, o. i . het aangaan 
dezer contracttieele verbintenis geheel in strjjd zjjn. 

Beide partijen houden voet bij stuk. Welke rede
nen de Regecring had om, voor het aanvaarden eener 
feestgave, zulke quacstiën van schijnbaar ondergeschikt 
belang op te werpet:, zal spoedig blijken. 

Inmiddels was een ontwerp Gugel-Vermeijs reeds 
lang gereed; dit werd door het Gemeentebestuur aan 
den Minister ter inzage gezonden, waarbij de wensch 
werd geuit, dat het bij ZEx. instemming mocht vin
den en vooral, wat de aansluiting met de bestaande 
Rijks-universiteitsgebouwen betrof, geen bezwaren mocht 
ontmoeten en tot een spoedig en bevredigend overleg 
tusschen de gemeente-bouwmeesters en den rijksbouw-
kundige, belast met dc zorg voor de bestaande ge
bouwen, zou mogen leiden (schrijven van 28 Mei 1886. 

De Minister antwoordt dat hij, ter beoordceling van 
het ontwerp, een programma van eischen noodig acht 
en zich te dien einde tot Curatoren der Universiteit 
heeft gewend. 

Het Gemeentebestuur is van meening, dat in het in
gediende avant-projet het „programma van eischen" 
als het ware is opgenomen en dat het de ontwikkeling 
bevat „der voornemens van het Bestuur en van de 
ingezetenen der Gemeente". 

Uit eene missive van 21 Januari 1886 van het Col
lege van Curatoren aan het Gemeentebestuur blijkt 
overigens, dat genoemd College door het Gemeente
bestuur om advies was gevraagd ten aanzien van dc 
ontbrekende localiteiten. In dit stuk, waarbij dc ge
vraagde inlichtingen worden verstrekt, lezen wij o. a. 
het volgende: 

Met het oog op de lessen in de kunstgeschiedenis acht delitte-
rarische faculteit het wenschelijk dat, indien er, desnoods op de 
zolderverdieping, ruimte kan gevonden worden, daarvan een ge
deelte worde ingeruimd voor een lokaal met licht van boven, 
waarin beelden of pleistcrvoorwerpen geborgen of opgesteld kunnen 
worden. Bjj ons College is de overtuiging van de noodzakelijkheid 
van zoodanig vertrek nog niet gevestigd. 

Omtrent het ingediende plan werd vervolgens dooi
den Minister advies gevraagd aan den Senaat en aan 
het College van Curatoren. Het hiervolgend schrijven, 
door dit College dato 5 November 1886 aan het Ge
meentebestuur gezonden, leert, op welke wijze den 
rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs ge
legenheid verschaft werd om een nieuw plan op het 
tapijt te brengen: 

Wjj hadden de eer U laj onzen brief van 3 Juli 1S86, n°. 199, 
te berichten, dat de Minister het advies van den Senaat cn van 
om College had gevraagd over het voorloopig plan van een mo
numentaal Universiteitsgebouw, door U bjj brief van 28 Mei , n°. 
50, aan Zjjne Excellentie toegezonden. 

Het advies van den Senaat werd in 't laatst van Juli aan de 
Regeering medegedeeld. Ten behoeve van het door ons uit te 
brengen advies riepen wjj de voorlichting in van den rjjksbouw-
kundige voor de gebouwen van onderwijs, den raadsman van ons 
College in aangelegenheden van bouwkundigen aard. Tot het 
vragen van die voorlichting bestond te meer aanleiding, omdat 
ile Minister tevens verlangde een Overzicht van de bestemming, 
later tc geven aan de lokalen van het voormalige 1'oiitiehuis met 
de daarnevens gebouwde pedelswoning. 

De rjjksbouwkundige gaf ons de gevraagde voorlichting in den 
vorm eener teekening (met variante-), vergezeld van een verklarende 
memorie en van een proc/ramma van eischen voor den bouw. Laatst
genoemd stuk strekt ter voldoening aan 't verlangen des Ministers, 
L' bjj brief van 24 Februari, n". 412 O, kenbaar gemaakt en her
haald in onzen brief van 3 Juli. Wjj aarzelen niet aan dit pro
gramma, opgesteld met inachtneming der wenschen, door den 
Senaat in zijne adviezen (i Januari en 9 Juli geformuleerd, onze 
goedkeuring tc verleenen. Het zal tot grondslag moeten strekken 
voor de vaststelling van het definitieve bouwplan, het vult de 
leemte aan, welke alsnog in de behandeling dezer aangelegenheid 
bleef bestaan. Volgens nadere mededeeling van den rjjksbouw
kundige moet dit programma nog worden aangevuld met de ver
melding van een electrische scl/elf/elei'/i/u/. welke nevens gas- en 
waterleiding in het gebouw noodzakeljjk is te achten. 

De wjjziging van het voorloopig plan , in de teekening voorge
steld, ltonit ons voor ernstige overweging te verdienen. Bij de 
mondelinge toelichting van die teekening, door den rijksbouw
kundige verstrekt, vernamen wij, dat er nog geen overleg tusschen 
uwe deskundigen en den rjjksbouwkundige heeft plaats gehad. 
Voor het welslagen der plannen ineenenwij, dat zoodanig overleg 
niet alleen in hooge mate wenscheljjk is, maar ook in 't belang 
eener spoedige afdoening der zaak wellicht gevorderd wordt. 
Immers het is de bedoeling van het Gemeentebestuur, het te 
stichten gebouw aan het Kijk in gebruik en in onderhoud te geven, 
alsmede om het in verband te brengen en tot één geheel te vormen 
met de aanwezige academische localiteiten. Uwe deskundigen 
zeiven hebben in hunnen brief van 2ö,if> Februari de noodzake
lijkheid van overleg niet de Regeering »v<"iór de vaststelling van 
een definitief ontwerp*' erkend: de Minister heeft die noodzake
lijkheid voorzien en U bij brief van 24 Februari medegedeeld, dat 
»de rjjksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs door hem 
was uitgenoodigd uwe bouwmeesters zooveel noodig en mogeljjk 
van raad te dienen bij de samenstelling der bouwplannen." 

Genoemde ambtenaar is steeds bereid met de heeren prof. Gugel 
en den architect, directeur der Utrechtsche gemeentewerken Ver-
mejjs,op door hen te bepalen tjjd en plaats in overleg te treden. 

Aan de spoedige vaststelling van een definitief ontwerp zal het 
stellig bevorderlijk zjjn, indien dit overleg plaats heeft VÓdt dat 
het advies van ons College aan den Minister wordt gezonden. Wij 
nemen daarom de vrjjheid, U bij dezen de teekeningen uwer des
kundigen, alsmede die van den rjjksbouwkundige met de toe
lichting en het programma van eischen te doen toekomen, met 
beleefd verzoek, het bovenbedoeld overleg tusschen de bouwkun
digen alsnog te willen bevorderen. 

De stichting van het Universiteitsgebouw is voor het Gemeen
tebestuur eene aangelegenheid van te groot gewicht, dan dat het 
noodig zoude zjjn op het wenscheljjke eener spoedige behandeling 
dezer zaak te wjjzen. 

Wjj verzoeken de bjjgaande stukken na gemaakt gebruik terug. 

Op verzoek van het Gemeentebestuur zijn hierop de 
gemeente-architecten met den rijksbouwkundige in 
nader overleg getreden. Zij rapporteeren hierop aan 
het Gemeentebestuur, dat zij van het rapport of advies, 
door den rijksbouwkundige aan Curatoren uitgebracht, 
kennis genomen en hieruit gezien hebben , dat omvang 
en inhoud van het programma voor het nieuw te stich
ten gebouw aanmerkelijk zijn gewijzigd. Na breed
voerige beschouwing van de voorgestelde wijzigingen, 
doen de gemeente-architecten het schrijven vergezeld 
gaan van een schetsontwerp, waarin met wijziging van 
het door den Gemeenteraad goedgekeurde ontwerp, 
aan het laatste programma door hen zooveel mogelijk 
is voldaan. Het slot van het stuk luidt als volgt: 

Tot verdere toelichting van het gewjjzigde plan en naar aan
leiding van eenige in het rapport aan heeren Curatoren voorko
mende beschouwingen, achten wjj ons tot de volgende korte 
opmerkingen verplicht. 

Wat de situatie van het gebouw, of meer bepaald de richting 
van den voorgevel betreft, bljjven wjj van meening, dat het uit 
een oogpunt van welstand een hepaald vereischte is, den voorgevel 
van het gebouw haaks op den zijgevel der Domkerk te plaatsen. 
Deze dispositie, waarbjj tevens de hoofdas van het nieuwe gebouw 
evenwijdig loopt met do as van het voornaamste onderdeel van 
het oude gebouw — het groote auditorium — is even natuurlijk 
als rationeel; elke andere oplossing ware, ook onder de gegeven 
omstandigheden > veeleer als vreemd en gezocht te beschouwen. 



3i6 D E O P M E R K E R . I October 1887 

Ken strovon, om daardoor de Universiteit 011 den Dom »met 
elkander in verband te brengen", is ons daarbij even vreemd 
gebleven, als aan olie bouwmeesters van het verleden en beden, 
die, bij den aanleg van de pleinen en straten onzer steden, ge
bouwen van het meest. aiteeJuoopeD.de karakter steeds in haaksche 
richting tegen elkander plaatsten en deze schikking als van-zelf
sprekend beschouwden. 

Ook bij oei ontwerpen eener groote vestibule bevonden wij ons 
geheel in overeenstemming met de algemeenc theorie en practijk, 
en de mededceling, dat zulk eene dispositie alleen bij schouwbur
gen en concertzalen op bare plaats is, was voor ons even vreemd 
als verrassend en zal moeilijk met voorbeelden te staven zijn. 
Wanneer men de statige reeks van gebouwen, voor hoogescholen 
van universitair ot'technisch onderwijs, in onze dagen opgericht, 
overziet, is men veeleer genegen bet tegenovergestelde als juist 
aan te nemen. Niet alleen hebben de meeste dezer inrichtingen 
veel grootechere vestibules en hoofdtrappen als in schouwburgen 
en concertzalen doorgaans worden aangetroffen, maar vele daarvan, 
zooals de hoogescholen te Weenen, Straatsburg, Herlijn, .München, 
Zurich, enz., en zelfs het kleine Athene en nog kleinere Kiel — 
van Kngelsehe en Amerikuansche voorbeelden niet te gewagen — 
zijn juist om hunne indrukwekkende toegangen en vestibules 
beroemd. En toch werden deze gebouwen niet als monumentale 
feestgaven opgericht, maar hebben zij hunne stichting aan de 
zorg iler regeeringen te danken, om aan deze hoogescholen niet 
alleen bet vereisen te aantal collegezalen te bezorgen, maar hen 
ook in gebouwen te vestigen, die ook overigens aan de hooge 
bestemming en waardigheid dezer inrichtingen beantwoorden. 

Slechts noode en door uw College daartoe uitdrukkelijk gemach
tigd , meenen wij dus tot eene opoffering der vestibule te moeten 
overgaan. Zij strookt Volgens onze bescheiden meening niet alleen 
met de bestemming en het monumentale karakter van het gebouw, 
inaar komt ous ook voor het verkeer in het algemeen en voorna
melijk als éénige waardige toegang tot het groote auditorium 
hoogst wenschcljjk voor. Ook de Commissie uit den Academischen 
Senaat heeft destijds deze opvatting gedeeld. 

Wij kunnen niet nalaten tevens op te merken, dat ook door 
een supprimecren van de vestibule, het zeer moeilijk zal zijn op 
het beschikbare terrein eene behoorlijk verlichte groote collegezaal 
van den omvang van het kleine auditorium te ontwerpen. Is 
reeds voor gewone vertrekken, welke slechts van eene zijde licht 
ontvangen, eene diepte van ± ',l M . een uiterst zeldzaam voorko
mend maximum, te recht wordt reeds deze diepte door alle des
kundigen voor collegezalen als te groot en ondoeltreffend beschouwd, 
terwijl het ontwerpen van nog diepere zalen geen redelijken 
zin heeft. 

Behalve de in het rapport gevraagde tweede trap, die van de 
benedenverdieping tot den zolder doorloopt, hebben wij het wen-
schelijk geacht, de in liet oorspionkeljjk project ontwórpen trap, 
die van tien corridor der bovenverdieping naar den zolder toegang 
geeft, te behouden, terwijl onder deze trap de zolderruimte boven 
de kruisgang toegankelijk is. 

De gevraagde uitgang naar den tuin is in het midden van het 
gebouw onder de hoofdtrap geprojecteerd, terwijl tot kelder wel 
eene der vele kelderruimten, die onder het huis van den heer 
Ram worden aangetroffen, zal kunnen worden ingericht. 

Met de meeste hoogachting, van het Gemeentebestuur voornoemd, 
de dienstw. dienaren, 

E Gl'GEI.. 
C. VEK.MEI.IS. 

Den 3 P'ebruari d.a.V. bericht het Gemeentebestuur aan 
het College van Curatoren, onder bijvoeging van het 
nieuwe ontwerp, dat, ingevolge de conferentie tusschen 
den rijksbouwkundige en de gemeente-architecten, 
door laatstgenoemden een gewijzigd plan is ingediend, 
waarin aan bijna alle wenschen en bezwaren van den 
rijksbouwkundige is voldaan. „Ofschoon", heet het 
verder, „reeds het eerstingezonden ontwerp, hetwelk 
door den Gemeenteraad werd goedgekeurd, al datgene 
bevatte, wat óf door uw College óf door den Acade
mischen Senaat noodig was gekeurd, en de meerdere 
bouwkosten, welke de thans voorgedragen wijzigingen 
tengevolge zullen hebben, op 4 a 5000 gulden wor
den geraamd, zijn wij echter, om deze stichting zoo
veel mogelijk te doen strekken tot bevordering van 
alle daarbij betrokken Universiteitsbelangen, bereid, 
dit gewijzigd ontwerp, indien het de instemming van 
den Minister verwerft, aan den Gemeenteraad ter goed
keuring voor te dragen." 

Hierop werd 18 Mei 1887 het navolgende geant
woord : 

Naar aanleiding van een brief' des Ministers van Staat, Minister 
van Hinuenlandsche zaken, over het bouwplan van het tc stichten 
Universiteitsgebouw, heeft onze vergadering besloten: 

1°. aan eene Commissie uit haar midden, bijgestaan, door den 
Secretaris, op te dragen met eene Commissie uit h.'t College' van 
Hurgeineesters en Wethouders van Utrecht ter zake in overleg te 
treden, ten einde in verband met de thans aanwezigs gegevens 
een ontwerp-Universiteitsgebouw te doen tot stand komen, dat 
naar haar inzien voor goedkeuring door de verschillende autori
teiten vatbaar ware: 

2". van dit besluit spoedig, onder overlegging van alle bescheiden, 
kennis te geven aan heeren Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht, met uitnoodiging ook hunnerzjj Is eene Communie te be
noemen ; 

3°. den wensch uit te spreken, dat meerbedoeld ontwerp vóór 
]U .limi e. k. aan het College vat: Curatoren wor le ingezonden. 

Wjj hebben de eer van het bovenstaande mededeeling te doen 
en U te verzoeken ons te berichten of uw College bereid is op de 
voorgestelde wjjze tot bevordering van het door ons allen ge-
wenschte doel werkzaam te zjjn. 

Als Commissieleden onzerzijds zullen optreden de heeren Mr. H. 
Roijaards van Scherpenzeel en Jhr. Mr. ,1. Röell. 

Uit al het voorgaande blijkt genoegzaam, welken 
weg de Rcgcering uitwil. A l toonde het Gemeente
bestuur zich bereid 0111 aan de wenschen en bezwaren 
van de Regeering tegemoet te komen , steeds werd er 
iets anders gewenscht. Dat het College van Curatoren 
in dezen slechts een lijdelijke rol vervult, zal wel voor 
ieder duidelijk zijn. 

De missive van den rijksbouwkundige aan den Minister, 
dato 27 April 1887, waarin advies wordt gegeven over 
het nieuwe plan Gugel-Vermeijs, is van den volgenden 
inhoud: 

Met belangstelling heb ik de hierbij teruggaande stukken, voor 
welke Uwe Excellentie mjjn advies vraagt, nagegaan. 

Het nieuwe schots-ontwerp van de heeren Gugel en Vermejjs is 
een gevolg van de conferentie, welke den 18™* December des 
vorigen jaars plaats had, en waartoe ik mij, overeenkomstig uwer 
Excellence's lastgeving van den 24"*" Februari te voren, gereed 
had gehouden. 

Uit de stukken blijkt, dat heeren Curatoren tegen dit schets
ontwerp verschillende bedenkingen hebben. Ik deel die bedenkingen 
en meen mijne opmerkingen het best te doen kennen door liet toe
lichtend sclirjjven der heeren bouwmeesters, dat het plan verge
zelt, op den voet te volgen. 

De mededceling, in den aanvang diens briefs voorkomend, dat 
het door mij ontworpen programma van eischen aanmerkelijke 
wijziging gebracht zou hebben in het oorspronkelijk programma, 
is minder juist. Er bestond geen oorspronkelijk programma van 
eischen: bet eerste, thans ingetrokken uvunt-pr. jet «asopgemaakt 
naar onvolledige gegevens, en het was, uitsluitend om verdere 
nioeiljjkhcden en oponthoud te coupeeren, dat ik het programma 
opstelde, in de eerste plaats gebaseerd op de critiek, door den 
Senaat op bedoeld avant-prqjet gemaakt. 

Ik merk overigens op, dat, voorzoover ik weet, thans nog geen 
programma van eischen door Uwe Excellentie is vastgesteld, ter
wijl, naar ik hoorde, Uwe Excellentie zich tegenover de gemeente 
Utrecht deze goedkeuring heeft voorbehouden. 

Wat verder aangaande de afmetingen der lokalen gezegd wordt, 
is evenmin geheel juist. Op het eerste avant projet waren geene 
schoorstecnen aangegeven en de plaats die deze innemen, de ruimte 
die er voor kachels, stookgcreedsehappen en de circulatie moet 
vrijgehouden worden, deden injj nader onderzoeken welke afmetingen 
voor de lokalen wenschcljjk zouden zjjn: daardoor kwam ik tot de 
overtuiging, dat zij in 't algemeen grooter behoorden te wezen dan 
ze waren ontworpen, en op de conferentie heb ik gezegd, dat 
men, wat de in het programma vermelde afmetingen betrof', niet 
aan een paar centimeters gebonden was. 

Nog opmerkend, dat heeren Curatoren er geen bezwaar inzien 
een collegekamer minder te maken dan het programma opgeeft, 
kan ik de beschouwingen over dit stuk verder laten rusten, om 
over te gaan tot de medcdoelingen betreffende het nieuwe sehets-
plan zelve. Met genoegen constateerde ik het streven naar samen
werking, waarvan bljjk gegeven wordt. Uit bladzijde .'i des briefs 
zien wjj, dat de heeren bouwmeesters het nieuwe schets-ontwerp 
inzenden oin daardoor de objectieve beoordeeling van het vraag
stuk en de van alle zjjdeli gewenschte vaststelling van een defini
tief bouwplan te bevorderen. Ook hebben zjj mijnen wenk, om 
het voorgevelvlak niet te zeer door sprongen te versnipperen, 
opgevolgd en verwachten daarvan thans zelve de beste resultaten. 

Over de onderdeden van het plan wordt verder niet in alle 
bijzonderheden gesproken: slechts wordt melding gemaakt van de 
pedelskamer, de gewjjzigde inrichting der privaten en pissoirs, 
en van de redenen waarom de bouwmeesters vasthouden aan de 
plaatsing van het gebouw haaks op den zygevel der Domkerk en 
uan het behouden der groote vestibule. 

De afmetingen der pedelskamer zjjn te klein. De ontwerpers 
beseffen dit ook en stellen daarom voor er de naast gelegen ruimte 
bjj te trekken. Dit zou ook wenschcljjk zjjn om de lichtverzorging, 
want als de kruisgang met glas wordt gedicht, zooals het voor-
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ncincn is, zal de intensiteit des lichts door het tweede glasopper
vlak vrij wat verminderen. 

De ligging van de pedelékamer acht ik overigens ongunstig: 
zjj is circa 22 M. van de trap verwijderd: voor den tnwettdigen 
dienst is het echter uit den aard der zaak een gemak als dit 
vertrek dicht bij de trap gelegen is. 

Tegen de gewjjzigde dispositie van privaten en pissoirs is geen 
bedenking: er is thans goed voor de aeratie gezorgd. 

Voor de ontworpen plaatsing van het. gebouw haaks op den 
zijgevel der Domkerk worden geene eigenljjke argumenten aange
voerd; alleen wordt verzekerd dat die plaatsing even natuurlijk 
als rationeel is en elke andere oplossing onder de gegeven omstan 
digheden als vreemd en gezocht is te beschouwen. Voorts, dat 
het niet de bedoeling is de kerk en Universiteit met elkander in 
verband te brengen en dat alle bouwmeesters gebouwen van het 
meest uiteenloopeiid karakter immer haaks tegen elkander plaatsten 
als iets dat van zelf' sprak. 

Indien dit laatste zoo is, dan is het jammer dat de ontwerpers 
dien weg juist hier niet ingeslagen hebben en in plaats van het 
gebouw met zjjn dwarsniuren luuiks tegen de kruisgang te zet
ten, als zjjnde het gebouw, waartegen gebouwd wordt en waar
mede het in onmiddellijk doorloopende verbinding zal zjjn, de as 
van het op Hi M. afstand daarachter en geheel terzijde gelegen 
auditorium als uitgangspunt voor de rooiing hebben gekozen. Het 
kon niet missen of het vreemde en de gezochtheid dezer schikking 
moesten zich aan het plan wreken en dit is geschied op eene' wjjze 
die niet slechts de schoonheid, maar vooral de doelmatigheid van 
het ontwerp heeft benadeeld. 

De deur, uitkomende in de kruisgang en gelegen in de hoofdas 
der vestibule, verraadt onverbiddelijk den scheeven stand, juist op 
de plaats, die het meest de aandacht zal trekken. Naast die deur 
heeft men een muur moeten metselen om verder de geering te 
verbergen en op de bovenverdieping is men zelfs genoodzaakt ge
weest dien muur over eene lengte van l(i M. te vervolgen. Even
als iemand, die eene onwaarheid zegt. eene tweede onwaarheid 
moet zeggen oin de eerste waarschjjniijk te maken, geraakte men 
hier van het een in het ander. In de niet onaanzienlijke ruimte, 
welke door dien muur te loor ging, is een trap gemaakt, die ge
heel overbodig is en, gelijk ook door heeren Curatoren is opge
merkt, een beletsel voor de liebttoetreding op dat gedeelte van 
de gang, terwijl in de kap eene verhooging gemaakt zou moeten 
worden om met die trap behoorlijk op den zolder te geraken, daar 
de zolderborstwering slechts circa 1.30 M. hoog is. 

Tegenover al deze technische' nadoelen staat geen enkel voor
deel. Immers do zeer geringe afwjjking van do assen dor kerk 
en van de Universiteit zal voor don beschouwer der gevels geheel 
onmerkbaar zjjn. 

Voor de noodzakelijkheid van het behoud eener groote vestibule 
wordt aangevoerd, dat alle Universiteitsgebouwen eene groote vesti
bule hebben, en dit wordt met een aantal voorbeelden gestaafd. 

Deze voorbeelden kunnen gemakkelijk vertienvoudigd worden, 
maar zullen nimmer kunnen bewijzen, dat het maken eener groote 
vestibule bjj het onderwerpclijke plan op den voorgrond moot staan. 

Hadden de ontwerpers het mandaat op een ruim terrein een 
geheel nieuw en zeer groot Universitcitsge!>ouw te ontwerpen , dan 
zou eene ruime vestibule, paimwd bij den geheeten bouw, iets zjjn 
dat van zelf sprak, maar dat is hier geenszins het geval. Burge
meester en Wethouders zelveii hebben heeren Curatoren schrifteljjk 
medegedeeld, dat hot te stichten Academiegebouw slechts aanvul
ling van al het bestaande beoogt en dat men bovenal bedoeld 
heeft het erlangen van eenige geschikte faculteitskamers en college-
vertrekken. 

Burgemeester en Wethouders staan hier op het juiste standpunt, 
en indien de ontwerpers zich daaraan gehouden hadden, zou dit 
het plan ten goede gekomen zjjn, terwjjl thans de goede ligging 
der podelskamor en do doelmatigheid van don open doorgang zjjn 
opgeofferd aan deze vestibule, die nagenoeg '/., van hot geheele grond
vlak beslaat; eene verhouding welke zeker óverdreven te achten is. 

Voor een openbaron doorgang, op welks behoud zoozeer prijs 
gesteld wordt, is de ontworpene te smal: het is een bepaalde fout, 
dat het nieuwe gebouw niet behoorlijk in verband met de daar. 
achter gelegen kloostergang ontworpen is, zoodat deze publieke 
doorgang buiten de as van het gewelfvak staat, waartegen hij zicli 
moet aansluiten. Dit geeft niet slechts oen misstand, dien do 
ontwerpers hebben getracht te doen verdwjjnen door aan een ge
deelte van de gang een cirkelvormig grondplan te geven, maar 
door die dispositie loopt dit steegje gevaar een anti-hygiënisch buen 
retire te worden. 

De verdere beschouwing van het ontwerp geeft mjj de volgende 
opmerkingen in de pen: 

Van de hoofdtrap hoeft slechts de eerste traparm voldoende 
breedte, de beide andere traparmen en het bordes zjjn bekrompen. 
Men vergissc zich hier niet. Eene dispositie als de hier ontworpene 
is goed als men over ruime afmetingen kan beschikken, welke 
veroorlooft trappen en bordessen breed aan te leggen: hier echter 
heeft men een beperkte ruimte en het daarin persen van eene 
schikking, die om ruimen aanleg vraagt, zal geenszins het effect 
maken, dat men er van verwacht, en met de naar verhouding reus
achtige vestibule een in 'toog loopend contrast vormen. (In mjjn 
ontwerp is de hoofdtrap overal -i Jjjj, breed en heeft het bordes 
eene breedte van 4 M . bjj eene diepte van 2.30 M.) 

De uitgang naar don tuin wordt door do wijze, waarop do trap 
aangelegd is, daarbjj veel minder gunstig, ja zoifs lastig i:i hot 
gebruik 

Het maken van een vallicht tor verlichting van de zjjgang is 
iets, waartoe men in ons klimaat slechts noode moot overgaan als 
er goon staand licht verkregen kan worden. Zulk een vallicht, 
ingesloten door hooge muren, is, mot het oog op sneeuw, dooi, 
condensatie, enz. immer in ongunstige conditie; ook zal dozo licht
verzorging voor de zjjgang ternauwernood voldoende blijken. 

Op de bovenverdieping zal do liebttoetreding op de gang zeer 
gebrekkig zijn en evenzoo in de wachtkamer. Van dozo verlichting, 
die door dakvensters, geplant op het dak van do kruisgang moet 
Verkregen worden, heeft men zich blijkbaar niet wol rekenschap 
gegeven. l)o overbodige zoldertrap, waarvan ik hierboven mol
ding maakte, zal slechts vergunnen 2 dakvensters te openen om 
do gang to verlichten; daarbjj zal het niet mogelijk zjjnde jassen-
en de podelskamor op dezelfde wjjze licht te verschaffen, omdat 
hot plaatsen van een dakvenster in dien hoek onmogelijk is, als 
men do beide eerste dakvensters voor do gang wil benouden. Door 
de laatstgenoemde vertrekken licht te geven, zou hot noodig zijn 
een dor twee dakvensters, die het licht in de gang werpen, op 
te otteren en, dat doende, zal do lichttootreding op do gang na
genoeg nul zjjn. 

Do wachtkamer der examinandi, hot zoogenaamde zweetkamertje, 
het lokaal dat waarlijk wel hot aangenaamst gelogen 011 ingericht 
mocht zjjn, is juist in deze opzichten hot meest misdeeld. Zonder 
eenig uitzicht te gunnen, zal het alleen licht ontvangen van twee 
dakvensters boven do kruisgang. 

Het kabinetje dankt zjjn ontstaan niet aan oen daaraan uitge
drukte behoefte, inaar is een overbodig lokaal, dat ontstaan is 
uit de dispositie van het plan, dat anders op die plaats geen be
bouwing zou hebben. 

Do collegekamer boven de zjjgang zal niet tot de aangename 
en evenmin tot de goed verlichte vertrokken behooren, gelegen 
als zjj is op korten afstand van de twee hooge muren van het 
groot auditorium en de kruisgang, die do vrjje toetreding van 
lucht en licht belemmeren. 

De pedel-concierge woont in den Dom trans Ik had daarom 
langs don muur van het groot auditorium 0011 trap ontworpen, 
wat van veel gemak was voor don inwondigon dienst. Door het 
supprimoeren van die trap wordt de afstand, die do concierge 
hooft af te leggen om de bovenverdieping van hot gebouw te be
reiken, met circa 1? M . vermeerderd. 

De ruimte boven don uitgang naar den tuin dient voor niets 
en kan ook niet worden bereikt, noch gebruikt: die ruimte is 
daar alleen, omdat men zich genoodzaakt achtte den buitenmuur 
door te trokken. 

Do ontwerpers mofkon op, dat hot ook door hot supprimecren 
van de vestibule zoor moeilijk zal zjjn op hot beschikbaar terrein 
eene behoorlijk verlichte groote collegezaal van don omvang van 
hot klein auditorium te ontwerpen, 011 voegen eraan toe dat het 
ontwerpen van zalen dieper dan II M. goon redelijken zin heeft. 
Dat zalen, dieper dan '.) M , volkomen recht van bestaan hebben, 
als grondvlak en hoogte eraan geëvenredigd zjjn, zal wel geen 
nader betoog behoeven, want talrjjk zjjn de goede zalen, die nog 
dieper zjjn; on daar Uwe Excellentie van mij een ontwerp wenscht 
te ontvangen van do wijze, waftlOp mjjiie denkbeelden met behoud 
van een openbaren doorgang zouden tc verwczenljjken zjjn, heb 
ik onderzocht hoe dit ware te bereiken en bevonden, dat juist het 
supprimeeren der onnoodige vestibule do gelegenheid zal geven 
niet slechts om eene nog ruimere en uitstekend verlichte college
zaal te maken, maar ook 0111 de openbare doorgang do eenvou
digste en doelmatigste dispositie te geven. 

Als bewijs daarvan heb ik de eer Uwe Excellentie hierbij het 
ontwerp aan te bieden, dat van mjj verwacht wordt. 

Na al het hierboven vermelde, zal het overbodig kunnen hoeten 
omtrent dit ontwerp in nadere bijzonderheden te treden. Men 
behoeft de beide plannen slechts met elkander te vergelijken om 
reeds bjj den eersten oogopslag te zien, dat het gowrongone en 
gezochte en daardoor ondoelmatige, dat het schetsontwerp der 
beide Bouwmeesters aankleeft, in mjjn ontwerp wordt vermeden, 
doch alles zich uit de bestaande toestanden natuurlijk ontwikkelt. 

In mijn advies aan heeren Curatoren heb ik injj uitsluitend be
paald tot do quaestie der doelmatigheid. Trouwens een gebouw 
wordt niet in de eerste plaats gesticht om mooi gevonden, maar 
oin gebruikt te worden 

Heeren Curatoren hebben evenwel in hun schrijven aan Uwe 
Excellentie ook de quaestie van den stjjl aangeroerd en ofschoon 
zjj pertinent verklaren zich niet door esthetische gronden te zul
len laten weerhouden 0111 het aannemen der feestgave in den aan
geboden vorm aan te bevelen, zoo de stjjl slechts niet to kort doet 
aan de bruikbaarheid, hebben zij echter met volkomen juistheid 
mjjn gevoelen aangaande den stjjl, dien het gebouw hebben moot, 
teruggegeven. 

Het te stichten gebouw, Burgemeester en Wethouders hebben 
het uitdrukkelijk verklaard, beoogt slechts aanvulling van al het 
reeds bestaande, en daarmede is van zelve de weg aangewezen, 
dien men omtrent de behandeling der vormen te bewandelen heeft. 

Aanvulling van al het reeds bestaande immers heeft het best 
plaats in den stjjl van het bestaande, zoodat, geljjk hoeren Cura
toren opmerken, door aansluiting van het nieuwe aan het oude 
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eon harmonisch geheel verkregen wordt. Hoe inniger die aanslui
ting, hoe beter het doel zal worden bereikt en hoe gelukkiger de 
gezon le zin, in de verklaring van Burgemeester en Wethouders 
gelegen, tot zijn recht zul komen. En daarom is het te betreu
ren, dat de ontwerpers de gelukkige gedachte van Burgemeester 
en Wethouder» niet als natuurlijk punt van uitgang hebben ge
bezigd en, in plaats van aanvulling van het bestaande te beoogen, 
een gebouw hebben ontworpen, dat volstrekt geen rekenschap houdt 
met de bestaande monumenteelegebouwen, doch zich in zjjne vorm
behandeling juist geheel en al daarvan afscheidt. 

Hierdoor wordt het een gebouw, geheel in disharmonie met de ge
heele omgeving. waarvan het feiteljjk toch slechts een deel uit
maakt en waaraan het, trots al de aangewende pogingen, pogingen 
waardoor, gelijk ik hierboven heb aangetoond, de doelmatigheid 
niet weinig geleden heeft, nolens volens gebonden is. 

Er is geen goede reden aan te tooneii voor het stichten van een 
gebouw in Renaissancestijl, waar dit — zooals hier — moet 
geplaatst worden te midden van Gothisclie bouwwerken, welke 
onder de fraaiste van ons bind te rekenen zijn, cn te minderwaar 
het nieuwe gebouw met een dier (Jothische gebouwen in intieme 
verbinding moet komen. Door, zooals de ontwerpers deden, wille
keurig een anderen stijl te kiezen, hebben zij niet alleen de doel
matigheid op vele punten opgeofferd — ik merk ook op dat de 
door den gekozen stijl geboden plaatsing der vensters aan den 
voorgevel voor de lichttoetreding ongunstig is, — maar ook zal 
inwendig ter plaatse waar het nieuwe gebouw tegen het oude 
aansluit, in de profiteering cn in alle vormen en decoratieve mo
tieven eene ware disharmonie ontstaan. 

Wanneer Uwe Excellentie het verlangt, zal ik naderaantoonen 
op welke wijze het uit- en inwendige, qua architectuur, het best 
zou kunnen worden behandeld. 

Mijn ontwerp beslaat ongeveer 05 M ' minder oppervlakte dan 
dat der heeren Gugel en Vernieijs, en de bouwkosten behoeven 
niet hooger te zjjn. 

De rjjksbouwkundige voor de gebouwen 
van onderwijs enz. 

.1. VAX LOKHORST. 

Dit rapport werd door Burgemeester en Wethouders 
aan dc gemeentebouwmeesters toegezonden, waarop 
door hen onder dagteekening van 15 Juni het volgende 
werd geantwoord: 

Wij erkennen de ontvangst van uw schrijven van 20 Mei , 
waarin. onder mededeeling van een rapport van den rjjksbouw
kundige voor het onderwijs aan Z. Excellentie den Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, betredende het door 
ons d d. 12 Januari 1SS7 ingediende ontwerp door Uweledel-
achtbaren de vraag tot ons gericht wordt, of' wij, naar aanlei
ding van dat stuk of uit eigen overwegingen wijzigingen in ons 
ontwerp alsnog weiischeljjk achten. 

Bjj liet rapport van den rjjksbouwkundige is tevens gevoegd 
een uitgewerkt project met eenigszins gewijzigde planverdeeling, 
waarin de heer Bokhorst zjjn eigen denkbeelden over het door 
de gemeente Utrecht te stichten Universiteitsgebouw, zelfs wat 
den opstand betreft, ontwikkelt. 

Hoewel wjj, nu de rijksambtenaar voor het onderwijs ons als 
Concurrent tegenover staat, eene objectieve en onpartijdige critiek 
op ons ontwerp moeilijk konden verwachten, gaat de inhoud van 
dat stuk, wat eenzjjdigheid van redeneering en wat den toon be
treft, zoodanig alle perken te buiten, dat bij ons in de allereerste 
phuits de vraag rees, of wij — ook andere omstandigheden in 
aanmerking genomen — in een twistgeschrijf tot eene wederleg
ging van dat rapport zouden moeten treden. Daarbij komt, dat 
de inhoud van verschillen le stukken, die in het rapport zjjn aan
gehaald, ons vreemd is gebleven. 

Ook ligt het volstrekt niet op onzen weg pionnen ran anderen te 
beoordeel e 11. en toch is het bijna onmogelijk, bjj de verdediging 
van ons ontwerp en bjj de bestrijding van iiet advies, het project 
van den beer Lokhorst buiten bespreking te laten. 

Alleen de overweging, dat wij onzerzijds zells den schijn van 
berusting in- of instemming met de in dit rapport verkondigde 
stellingen behoorden te vermijden, en dat eene eenigszins gemoti
veerde beantwoording der ons gestelde vragen van zelve tot eene 
bespreking en wederlegging van het rapport aanleiding moest 
geven , kon ons doen besluiten ons aanvankelijk voorgenomen stil
zwijgen te breken. Wjj zullen ilus trachten metde meest mogelijke 
kalmte, de beweringen van het rapport aan de feiten te toetsen. 
Zonder ons in eene eigenlijke eontra-critiek van het project van 
den heer rjjksbouwkundige te begeven, zullen wjj dit ontwerp 
slechts voorzooverre bjj onze besprekingen betrekken, als ons 
noodzakelijk bljjkt, oin de juistheid en objectieviteit van diens ad
vies ook voor met-deskundigen in het rechte daglicht te plaatsen. 

Tegenover de bewering van het rapport, dat er geen oorspron
kelijk programma van eischen bestond, staat het feit, dat zooals 
U bekend is, onze opdracht was gebaseerd op het schrjjveu van 
heeren Curatoren d.d. 21 Januari 1880, dat als bnlage bevatte een 
brief van den Senaat der Rijksuniversiteit, d.d. li Januari, in welke 
laatste o. a. de wenschen van de enkele faculteiten nopens de in
richting van het nieuwe academiegebouw waren geformuleerd. 
Tevens was in het laatste schrijven mededeeling gedaan van de 

benoeming eeuer vaste Bouwcommissie uit den Senaat, waarmede 
wij dan ook de eer hadden nader te confereeren en de indeeling van 
hel plan te bespreken en vast te stellen. Of de inhoud van beide 
brieven, die de gegevens voor hot avant-projet bevatten, al of 
niet in overleg met de raadslieden der Regecring was opgemaakt, 
is ons onbekend. 

Tot dc belangrijkste onder de wijzigingen, die in het oorspron
kelijke programma van eischen naderhand werden gebracht, be
hoorde zonder twijfel die, dat het aantal der gevraagde college
kamers van drie tot vjjf werd opgevoerd, terwjjl het nu wederom 
tot een viertal is teruggebracht. 

Tot de bijzonderheden van het advies van den heer rjjksbouw
kundige over ons plan overgaande, ontmoeten wij in de eerste 
plaats de verschillende aanmerkingen op de grootte, verlichting 
en ligging der pedelskamer. 

Dit vertrek, waarvan gezegd wordt, dat het te klein zij, be
slaat in ons plan eene oppervlakte van ± 10 M ' j in het ontwerp 
van den heer rjjksbouwkundige daarentegen ± 14 M*. Waarom 
nu eene pedelskainer juist j - ].j J l ' (3.7 X 8.8) moet beslaan, 
kunnen wjj niet vatten. Hoewel wjj in onze toelichting opmerk
ten, dat het vertrek desvereischt kon worden uitgebreid, achten 
wij de afmetingen, ook bij die van het plan van den heer rjjks
bouwkundige vergeleken, niettemin voldoende. Wij kunnen niet 
nalaten hierbjj op te nierken, ilat in het advies van den Secreta
ris van den Senaat, tevens lid der Bouwcommissie, den heer 
J . d'Aidnis de Bourouill, hetwelk tot de ons verstrekte stukken 
bekoort, omtrent het pedelsbureau was verlangd, dat dit vertrek 
liefst zoo klein mogelijk zij, „daar de pedellen anders bij hun werk
zaamheid overlast hebben von de studenten . die zich zonder noodzaak 
in hunne kamer ophouden." Deze opmerking is zeer juist en kan 
door elders opgedane ondervindingen worden bevestigd. 

Nog veel meer bevreemdend en inderdaad onbegrijpelijk is het 
verwijt, dat dit vertrek in ons plan zonder uitbreiding slechts 
gebrekkig zoude verlicht zjjn! — „want, als de kruisgang met 
glas wordt gedicht, zooals het voornemen is, zal de intensiteit 
des lichts door het tweede glasoppervlak vrij wat verminderen." 

Deze grief wederlegt zichzelf eenvoudig door de opmerking, dat 
de oppervlakte van het glasraam ongeveer even groot is als de 
vlakke inhoud van de kamer, nameljjk + 10 IP. Volgens een 
algemeen erkenden stelregel is het voor de goede verlichting van 
gewone vertrekken voldoende, wanneer de oppervlakte der licht
ramen 'ƒ,—','(., v a n het grcftidvlak van het vertrek beslaat. De 
intensiteit des lichts kan dus nog heel wat verminderen, vóórdal 
de lichtverzorging onvoldoende kan worden genoemd. 

De heer ryksliouwKundige heeft bij het nederschrijven van zjjn 
verwijt stellig niet erop gelet, dat zjjn 16 M. lange en i M . 
breede hoofdgang (oppervlakte 01 M 2) alleen direct licht ontvangt 
door ééne deur en één venster van gelijke afmetingen als het raam 
van het pedelsbureau, en die beide ook op de kruisgang uitkomen. 

De andere bronnen van lichtverzorging, die bovendien geen 
rechte voortplanting van het licht gedoogen, kunnen, meer be
paald voor het voorste gedeelte van die gang, nauwelijks in aan
merking komen. Wanneer nu de aanmerking op de onvoldoende 
verlichting van het kleine pedelskamertje inderdaad waarheid 
bevatte, dan zoude de hoofdgang van het zoozeer geprezen ont
werp van den rjjksbouwkundige in een droevig halfdonker ge
huld zjjn. 

Eindeljjk wordt in het rapport ook de ligging der pedelskamer 
ondoelmatig geacht. Wjj nemen de vrjjheid, tegenover deze on
juiste bewering onze meening te plaatsen, die ook met de alge
meen erkende en gangbare begrippen en opvattingen beter strookt. 
Zjj komt daarop neder, dat de ligging eener pedelskamer vlak bjj 
den ingang en vlak tegenover de hoofdtrap met het gezicht op 
deze en den hoofdgang, als de denkbaar gunstigste is te beschou
wen. Alle deze vereischten worden bij de pedelskamer in het 
project van den heer rjjksbouwkundige gemist, die op een hok 
uitkomt, dat een soort van inham van de hoofdgang vormt en 
daardoor zoo slecht geplaatst is, als het maar eenigszins mogelijk is. 
De grootere afstand van ons pedelbureau tot de hoofdtrap kan te 
minder in aanmerking komen, als voor den dienst op de boven
verdieping eene afzonderlijke pedelskamer is ingericht. 

Wat de situatie van hel gebouw betreft, zoo moeten wij het stand
punt blijven handhaven, dat wjj van het begin af hebben ingeno
men en in ons schrijven van 12 Januari nader hebben toegelicht: 
daarop nedorkomende dat de voorgevel van het nieuwe Universiteits
gebouw haaks op den zijgevel van de Domkerk behoort geplaatst te worden. 

Het verwijt, dat wjj tegen onze eigen stelling zouden hebben 
gehandeld, terwjjl wjj de dwarsmuren van het nieuwe gebouw 
niet haaks op de kruisgang hebben ontworpen, is eene van d.i 
vele ficties, die het rapport bevat. Deze dwarsmuren zjjnAi»*««-
muren en van deze hebben wij nooit gesproken. Het eene heeft met 
het andere niets te te doen. Onze dwarsmuren staan hunnerzijds, 
zooals het behoort, haaks op den buitenmuur. 

Nog verrassender en meer dan zonderling klinkt het daarop vol
gende verwijt: „Het kon niet missen of het vreemde en de gezocht
heid dezer Bchikking moesten zich aan het plan wreken en dit is 
geschied op eene wyze, die niet slechts de schoonheid, maar vooral 
de doelmatigheid van het ontwerp heeft benadeeld" . . . . 

„De deur, uitkomende in de kruisgang engelegen in de hoofdas 
der vestibule verraadt onverbiddelijk den scheeven stand juist op 
de plaats, die het meest de aandacht trekt." 
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Welk een kostelijke bjjdrage tot illustratie van het spreek
woord van den splinter en den balk. heeft de adviseur in deze 
beide zinsneden geleverd. Zooals zoo vele malen, komt hier 
wederom duidelijk uit, hoe voor de beoordeeling van beide plannen 
telkens een andere maatstaf wordt aangewend. Of komt in het 
plan van den heer rijkskouwkundige de scheeve (niet rechthoekige) 
stand van zijn frontgebouw tegen de muren van de zuidelijke kruis
gang en tegen de hoofdas van het groote auditorium niet nog on
eindig veel duidelijker en onverbiddelijker — en, wat schoonheid 
betreft — op eene werkelijk stuitende wijze — uit in de gebroken 
muren van de zijgang en de scheeve hoeken, waarin de beide gangen 
elkander ontmoeten? Wat beteckent, daarbij vergeleken, het ver
schil van eenige decimeters in de diepte der beide dagzjjden 
eener deur? 

Juist oin een dergelijken, onmiddellijk in het oog loopenden, 
graven misstand, die het plan van den heer rjjksbouwkundige 
aankleeft, te vermijden, hebben wij aan de belde gangmuren, 
zooals het behoort, een evenwjjdig beloop gegeven. Deze handel
wijze is te meer gerechtvaardigd, omdat het oude metselwerk van 
do kruisgang immers toch eene nieuwe bekleeding vereischt. Een 
op zichzelf' staande muur verdient zelfs in velerlei opzichten de 
voorkeur boven eene bekleeding, die togen het oude metselwerk 
zonder spouw is aangometseld. Wanneer men vervolgens leest: 
„Naast (jo deur heeft men een muur moeten metselen om vorder 
de geering to verbergen" en men slaat een blik op het „Fartante-
schelsplan" van den heer adviseur, waar ook bij de aansluiting 
van zijn ontworpen gebouw aan het auditorium en de Senaats
kamer in beide verdiepingen dt geering door voorgemetselde muren is 
verborgen, dan heeft men ook hier wederom eene treffende illus
tratie van do waarde en van het karakter der op ons plan uit
geoefende critiek. 

De hierbij te pas gebrachte fraaie gelijkenis laten wij dan ook 
voor wat zjj is; zjj komt ons voor veeleer op verschillende rode-
neeringen van den adviseur dan te dier plaatse toepasselijk te zijn. 

Tegen het vervallen der zoldertra]), wanneer deze overbodig 
wordt geacht, bestaat natuurljjk onzerzijds geen bezwaar. De nu 
reeds voldoende verlichting van do bovengang zal dan volgens den 
wenseh van hoeren Curatoren nog aaninerkeljjk kunnen worden 
versterkt. 

In zijne beoordeeling van ons eerste schetsontwerp werd door 
den hoor rjjksbouwkundige de volgens onze meening onjuiste stel
ling verkondigd: dat vesübulen bjj Universiteitsgebouwen over het 
algemeen niet o\j haar plaats zjjn, maar dat eene dergelijke „dis
positie" alleen bjj schouwburgen en concertzalen thuis behoorde. 

Nadat wjj in ons antwoord do onjuistheid zijner stelling door 
eene reeks van voorbeelden hebben aangewezen. verklaart hjj zieh 
heden in staat do door ons vernielde voorbeelden gemakkelijk te 
kunnen vertienvoudigen! 

Ook tegenover zijne nieuwe bewjjsvoering — waartegen wjj ter
loops opmerken, dat do vestibule niet alleen een onderdeel van 
hot nieuwe gebouw, maar van het toekomstige geheel uitmaakt, 
waartoe voornamelijk ook het groote auditorium en do Senaats
kamer beliooren — meenen wij onze oorspronkelijke zienswijze te 
moeten behouden. Ook de meerderheid der Bouwcommissie uil den 
Senaat heeft zich destijds mei deze onze opvatting vereenigd en was 
op don aanlog eener ruime vestibule gesteld. 

"Wat den pub/ieken doorgang betreft, kunnen wij niet toegeven, 
dat hij to smal ontworpen is. De doorgang heeft 3 M. breedte, 
de deuren zjjn 2 M. wyd, welke afmeting overeenkomt met die der 
deuren, welke op de oostzijde van de kruisgang gemeenschap geven 
met de straat, genaamd «achter den Dom". Voorts merken wij 
op, dat ile deur van den doorgang, in de kruisgang uitkomende, 
natuurlijk in de as der betreffende travee komt te liggen, terwijl 
de kleine afwijking in hot plan alleen aan eene onnauwkeurigheid 
van den teekenaar is toe te schrjjveu. Do aanmerkingen op de 
gebroken richting van den geprojecteerden doorgang en den cir-
kelvormigen omgang klinken moor dan bevreemdend uit den mond 
van den vervaardiger van een plan, waarin der hoofdgang, die 
toegang geeft tol het groote auditorium en de Senaatskamer eene haak
vormige kronkeling is gegeren, dewijl de binnenplaats als een lastige 
i>sta-iu-dcu-weg" in den hoofdcorridor voor de helft run diens breedte 
vooruitspringt. 

Deze oplossing is zoo boneden allo critiek, dat reeds daardoor 
het onvolprezen plan in do oogen van don onpartijdigeii deskun
dige veroordeeld is. Natuurljjk bestaat bij ons geen bezwaar, de 
dwarsmuren in onzen publieken doorgang desvereischt te doen 
vervallen. 

Wjj zullen de verdere beschouwingen van den heer rjjksbouw
kundige niet tot in de nietigste kleinigheden volgen, te minder 
omdat de aanmerkingen ongeveer alle van hetzelfde gehalte zjjn. 
M'jj zullen ons dus alleen tot de wederlegging der voornaamste 
van de ingebrachte bezwaren beperken. Daaronder rangschikken 
wjj in de eerste plaats de aanmerkingen op do hoofdtrap, „waar
van slechts de eerste traparm voldoende breedte (2 M.J heeft, de beide 
andere traparmen en het bordes zijn bekrompen!' Hoe? Eene dubbele 
trap met twee armen van ± 1.5 M . breedte, die alzoo bij het 
beklimmen der verdieping 011 by het afdalen eene splitsing van 
het verkeer toelaat, zal voor de communicatie niet gemakkelijker 
en geriefeljjkor zjjn dan een enkele traparm van 2 M . breedte? 
Eene gezamenhjke lengte der treden van ± 3 M . meer bekrompen 
dan eene lengte van 2 M - ! In deze stelling heeft do moed van 

den onpartjjdigon beoordeolaar zonder twjjfel zijn toppunt bereikt. 
Uit een esthetisch oogpunt nemen wjj de vrijheid op te mer

ken, dat ook voor dezulken, die nooit in de gelegenheid waren 
soortgelijke trappen te zien, slechts weinig verbeeldingskracht ver
eischt is, om te beseffen, dat do indruk ook voor do geprojec
teerde afmetingen nog grootsch en indrukwekkend moet zijn. Na 
de opgedane ondervinding sulten wjj ons onthouden, voorbeelden 
te noemen. Door hot 3 M. breede en f M. lange bovenlicht zal 
niet alleen de trap zelf, maar zullen ook de hoofdgangen in beide 
verdiepingen overvloedig licht ontvangen. De verlichting in het 
verbeterde plan door oen zjjilelings op het bordes uitkomend 
raam is, hierbij vergeleken, niet alleen uiterst armoedig, maar 
ook uit een esthetisch oogpunt meer dan gebrekkig. 

Evenals bij zoovele andere aan- en opmerkingen van den heer 
rjjksbouwkundige, zjjn ook zjjne beschouwingen over de verlichting 
soms lijnrecht in strijd met do feitelijke toestanden. Zoo 0. a bij 
de bewering, dat verlichting van de zijgang der benedenverdie
ping in ons ontwerp ternauwernood voldoende zal blijken. 

Wanneer men nu erop let, dat deze zijgang door eene 3.5 M . 
breede oil ± 5 M. hoogo boogopening met het daghelder verlichte 
portaal vóór het groote auditorium en do Senaatskamer gemeen
schap heeft, dan kan do gemaakte aanmerking eiken deskundige 
slechts een glimlach ontlokken. De lichtverzorging van genoemd 
portaal geschiedt toch door een vallicht, dat bij 10.5 M ' opper
vlakte meer dan 1 , van den vlakken inhoud der grondvlakte van 
het lokaal beslaat en op eene hoogte van slechts ± 0 M. is geplaatst! 

De verlichting mag dus met alle recht schitterend en daghel
der worden genoemd. 

In liet ontwerp van den heer adviseur geschiedt do lichtver
zorging der genoemde lokalen door middel van indirect bovenlicht 
mot behulp van een binnenplaats van + 25 M*. oppervlakte, die 
van + 15 M booge muren is omgeven! . . . . Ook de lichttoe
treding in de gang, in de jassenkamer en in de wachtkamer van 
de bovenverdieping zal geenszins gebrekkig kunnen worden ge
noemd , wanneer men voor de daklichleii v in liggende, weinig boven 
het daketak cerlieveii glasramen gebruik maakt, zooals ze aan het 
liijksmuseiim en aan het nieuwe Ceiitru-ifstation zoo ruimschoots zijn 
toegepast. De in het ontwerp van den rjjksbouwkundige voor
komende , op het dak van den kruisgang geplaatste dakvensters 
zijn hier natuurlijk als ondoelmatig te verwerpen, omdat zij het 
licht onderscheppen. in plaats van het onbelemmerd en toegang te 
verschaffen. Ook het plaatsen van do door o.is bedoelde glasramen 
in don inspringenden jioek van do kruisgang kan geen bezwaren 
opleveren. 

Dat de collegekamer der bovenverdieping, ondanks den op. een 
afstand van + 4.5 Al. gelogen topgevel van het groote auditorium 
goed verlicht zal zijn. kan aan vele analoge gevallen worden na
gegaan. Do eerstondergoteekende noemt de vrjjheid de midden
zaal der bibliotheek van de Polytechnische School als voorbeeld 
aan te balen, die op oen steeg van slechts 3.-1 M. uitkomt, ter
wjjl juist tegenover de zaal een ± 7 M . breede huisgevel ver
rijst, die twee verdiepingen hooger is opgetrokken. Deze zaal 
is zeer goed verlicht en heeft vele jaren door tot collegekamer 
gediend. 

Niets staat overigens in don weg, 0111 zoowel de gang als de 
collegekamer 011 de wachtkamer voor examinandi op de meest 
schitterende wijze met vallicht te verzorgen, waaraan voor college
kamers en lokalen van soortgelijke bestemming door velen zelfs 
de voorkeur wordt gegeven. 

Dat de afkeer van de toepassing van vallicht, waartoe men 
volgens het gevoelen van don hoer rjjksbouwkundige in ons klimaat 
slechts noode moet overgegaan, niet door alle deskundigen en het 
minst door ih eerste raadslieden der Regiering wordt gedeeld, bljjkt 
uit do overvloedige toepassing dezer constructie aan de twee be
langrijkste monumentale gebouwen, die in onze dagen van staats
wege zijn uitgevoerd. Wjj bedoelen het Rijksmuseum en het Cen
traalstation, beide te Amsterdam. Bij het eerste gebouw is van 
dakramen en glazen plafonds op zoo ruime schaal partij getrokken, 
als in geen enkel seliiiderjjciimuseuin, zelfs in veel gunstiger lucht
streken, tot nog toe ook in de verste verte is geschied. En toch 
beeft men nog in don niouwston tijd schilderij-galerijen alleen met 
zijlicht ingericht, zooals 0. a. in de door Hansen gebouwde Kunst
academie te Weenen. 

Bjj den bouw van het geheel vrjjliggendo Centraalstation te 
Arasterdam zag 111011 zelfs geen bezwaar, sommige in de beneden
verdieping gelogen vertrekken — het koninklijke salon - door de 
bovenverdieping heen uit eene hoogte van ± li JL van bovenlicht 
te voorzien. 

In onze conferentie opperde de hoer rjjksbouwkundige zelfs 
ernstige bezwaren tegen hot bovenlicht van do hoofdtrap in ons 
ontwerp, dat te dier plaatse toch in allo opzichten gerechtvaar
digd is. En toch hooft de voornaamste raadsman dei- Regeering 
bij den bouw van de geheel vrijstaande dienstwoning van don 
Directeur van het Rijksmuseum de hoofdtrap zonder dwingende 
omstandigheden mot bovenlicht ontworpen en uitgevoerd." Ook 
het Bestuur dor Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst zag 
er niet het minste bezwaar in, het maatschappelijk gebouw door 
eene hoofdtrap met bovenlicht op te luisteren, evenmin als do voor 
dien bouw benoemde afzonderlijke jury van deskundigen. 

Dat ook een vallicht, gedeeltelijk besloten tusschen hooger op
gaande muren, zoo kan worden samengesteld, dat het tegen sneeuw. 
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dooi en condensatiewater bestand is, zal wel geen deskundige wil
len ontkennen. Bovendien verkeert zulk een bovenlicht zelfs in 
zooverre in eene gunstige positie, als de nadeeligste invloed, na
melijk de storm, geweerd is. 

Tot de meest kenschetsende onderdeelen van het geheele advies 
van den heer rjjksbouwkundige behoort zonder twijfel het betoog 
over beweerde misdeeling van het zoogenaamde „zweetkamertje", wat 
ligging en inrichting betreft. Wjj kunnen volstaan met de op
merking, dat het aan deze zeer ruime wachtkamer grenzende 
kabinet evenzeer een uitzicht gunt op straat als de bekrompen 
wachtkamer in des heeren adviseurs ontwerp — daargelaten of 
dergeljjke gelegenheid tot verstrooiing voor vertrekken van deze 
bestemming vereiseht of zelfs gewenscht is. Aan beide opvattin
gen is in ons ontwerp voldaan. Of nu het kabinet zooals de 
heer rjjksbouwkuinlige doet voorkomen, als het ware bij toeval 
of bjj ongeluk is ontworpen of niet, doet stellig niets ter zake. 

Den eisch, om ter wille van den concierge, op een afstand van 
± 17 M . van de hoofdtrap, nog eene derde trap aan te leggen, 
achten wjj te ongerijmd en buitensporig, om tot inwilliging daar
van te adviseeren. Tot juiste beoordeeling van »het gemak voor 
den inwendigen dienst", dat men van deze diensttrap in werkelijk
heid zich kon beloven, is bet voldoende te constateeren, dat alleen 
de dienst in twee tan de zeven bovenzalen daardoor eenige verlichting 
zou ondervinden, terwijl voor den dienst in alle andere lokalen geenerlei 
gemak zoude worden verkregen. Ook in de zoo grootsch en weelderig 
ingerichte hotels van onzen tjjd veroorlooft men zich, zelfs ter 
wille van vele honderden logeergasten, zulk een weelde niet, als 
hier wordt voorgesteld. Voor ons ontwerp ware de inrichting van 
een derde trap bovendien daarom volkomen doelloos, omdat juist 
de beide, bij deze «verbetering" betrokken vertrekken onmiddellijk 
bjj de hoofdtrap hunne toegangen hebben en de distributie van 
onze bovenverdieping zoo uiterst beknopt en eenvoudig is. Het 
labyrinth van gangen en portalen, waardoor vooral tie boven
verdieping van het plan van den heer rjjksbouwkundige zich 
kenmerkt, is in onze planverdeeling gelukkig verineden. 

Hoewel onze vroeger uitgesproken meening, dat het ontwerpen 
van collegezalen van meer dan 'J M . diepte, die sleehls tan eene 
zijde licht ontvangen, geen redeljjken zin heeft, door den steller 
van het rapport wordt ontkend, is onze opvatting niettemin de 
juiste en wordt zjj door de theorie en de practijk van ons vak 
volkomen bevestigd. 

Ziehier eenige gegevens, geschikt om onze zienswijze toe te 
lichten en te bevestigen. 

Hoogesc h o l en: D i e p t e der c o l l e g e k a m e r s : 
Koningsbergen, 6.5 M . 
Straatsburg, 7.5 M. (er zjjn afmetingen van 8.5 en 

14.5, doch dan zijn die lokalen 
van 2 of 3 zjjden verlicht). 

Bostock, 0.5 If. 
K i e l , 5.7 M. 
Athene, 7 a 7.5 M . 
Weenen, 6, 5 en 9 l i . (er zjjn grootereauditorién 

van 12.2 M. diepte, doch deze 
zjjn van 2 zijden verlicht). 

München (Polyt. School), 7.5 M. (er zjjn lokalen van !) 5, 10.5, 11.5 
en 13.5 JI., doch deze zjjn van 2 
of 3 zjjden verlicht). 

Zurich, 7.5 M . 
BrunswijkiPolyt.School), 7.5aSM. (11.5 H . komt voor bjj licht 

van 2 zjjden) 
Aken » » S M . (10 » idem idem) 
Dresden » » 7 a S.ISM. (11 » idem idem) 
Berlijn » » S.0 M . (11.S » idem idem) 
Lemberg » » li.2aS.3M. (11 » idem idem) 
Weenen (Academie), 7 JI. 

Dat het 10.4 diepe kleine auditorium in het ontwerp van den rijks
bouwkundige, dat slechts van eene zjjde licht ontvangt, uitstekend 
zoude verlicht zjjn, moeten wjj dan ook ten sterkste betwjjfelen. 

Of er min een zoo groot tweede auditorium, waarvoor volgens 
het plan van den heer rijksbouwkundige meer dun een zesde deel 
van het te bebouwen terrein wordt ingenomen, werkelijk behoefte 
bestaat, blijkt ons noch uil hel aangehaalde, schrijieu van heeren 
Curatoren, noch uit den brief van den Senaat der Rijksuniversiteit. 
De eenige aanduiding, op dit lokaal betrekking hebbende, vinden 
wjj in bet reeds vernielde sehrjjven van den Secretaris van den 
Senaat, aldus luidende: „Hat zekerlijk wenschelijk zoude zijn, is 
dat er minstens éi!n lokaal zij, waarin 50 toehoorders goed plaats 
kunnen vinden, een lokaal geschikt voor voordrachten van popu-
lairen aard, zooals allicht bjj de litterariscbe of theologische, 
mogelijk ook bjj de juridische faculteit, voorkomen; een soort van 
„Kleiu auditorium", waar zoowel voor een groot getal toehoorders 
ruimte is, als gelegenheid voor hen tot het maken van schrifte
lijke aan teekeningen nopens het gehoorde". . . 

Het rapport van den heer rijksbouwkundige eindigt met de 
minder juiste opmerking, dat zjjn ontwerp ongeveer 05 IP min
der beslaat dan het onze, waaruit gevolgtrekkingen omtrent de 
bouwkosten worden afgeleid. 

Volgens onze berekening beslaat de bebouwde oppervlakte van 
ons ontwerp ± 705 M * en die van het ontwerp van den heer 
rijksbouwkundige ± 070 IP. Het verschil is dus + 35 i P . , 
maar de geheele opmerking en vergelijking beteekent wederom niets, 

dewijl men voorbijgaat of verzwijgt, dat in ons ontwerp een gedeelte 
van bet gebouw, beslaande ± !)ö _!/"-., sleehls true verdieping hoog is 
Opgetrokken, zoodal de vlakke inhoud der boven verdieping slechts £ 
014 .1/-. lied raag I. 

En hiermede eindigen wij onze beschouwingen over de tegen 
ons ontwerp ingebrachte bezwaren, waarin wjj tevens uwe vraag, 
of en in hoeverre de inhoud der ons medegedeelde stukken wijzi
ging van ons ontwerp alsnog wenschelijk doet voorkomen, meenen 
te hebben beantwoord. 

Wjj vertrouwen in deze onze beschouwingen te hebben aange
toond, dat niet over ons ontwerp, maar wel over het advies van 
den beer rjjksbouwkundige het verwijt van „gezochtheid" en „ge
wrongenheid" en — 0111 geen minder parlementaire uitdrukking te 
gebruiken — van verregaande eenzijdigheid met volle recht kan 
worden uitgesproken. 

R Gur.El.. 
C. VKRMEIJS. 

Bij dit rapport was het volgende stuk gevoegd: 
NOTA 

betreffende den stjjl van het nieuwe Universiteitsgebouw. 

Wat den stjjl van het gebouw betreft, gingen wjj bjj het ont
werpen van ons plan van de overweging uit, dat de herleving der 
klassieke oudheid op taalkundig en wetenschappelijk gebied, en 
daarmede de ontwikkeling en de bloei der Universiteiten, met de 
gelijktijdige hervorming op het gebied der beeldende kunsten zoo 
nauw in verband staan, dat de keuze van den Renaissancestijl 
voor het nieuw te stichten monument als van zelve is aangewezen. 

De stichting van een Universiteitsgebouw der X I X d l : eeuw in 
Gotliisehen stjjl achten wjj nauwelijks een» mindere anomalie als 
de oprichting van een Gotliisehen schouwburg, waaraan wel nog 
niemand gedacht heeft. 

Ook de omstandigheid, dat het gebouw in de onmiddellijke 
nabjjheid van den Dom is gelegen, kan, naar onze opvatting, de 
keuze van stijl niet inflnenceeren, want nog nooit hoorden wij de 
stelling verdedigen, dat in de omgeving van een Gothisch kerk
gebouw, hoe verheven ook als kunstwerk en eerbiedwaardig als 
monument, alle andere gebouwen, onafhankeljjk van hunne be
stemming en van den tjjd hunner stichting, ook in Gothischen 
stijl behoorden te worden opgetrokken. Kruisgangen, kloosterge
bouwen, kapittelhuizen en pastorieën verkeeren natuurlijk ten dien 
opzichte in eene geheel andere verhouding. 

lijj alle gebouwen van andere strekking diene men zelfs den 
schjjn eener soortgeljjke verhouding tot het kerkgebouw te vermjjden. 

Verder van de veronderstelling uitgaande, dat het nieuwe Uni
versiteitsgebouw zooveel eenigszins mogel jjk een eigenaardig geheel, 
en op zich zelve staand monument diende te vormen, beschouwden 
wjj het ondoenlijk de kruisgang, hetzjj in haar geheel, hetzij in 
een harer onderdeden, als een organisch bestanddeel aan het 
nieuwe gebouw te verbinden. Mot het oog hierop kwam het ons 
zelfs wenseheljjk voor, den hoofdingang tot het groote auditorium 
uit de kruisgang, waar hij zich nu bevindt, naar het nieuwe ge
bouw te verplaatsen en wel in de lengte-as van deze zaal, tegenover 
het spreekgestoelte, gelijk in ons plan door eene nis is aangeduid. 

Het is daarom, dat de lengte-as van het groote auditorium 
tevens als as van onze hoofdgang is aangehouden, welke gang 
zoowel met de groote vestibule als met de hoofdtrap — en door 
deze met de faculteitskamers - eene even fraaie als doeltreffende 
gemeenschap heeft. Wjj maken ons geen illusies, dat aan de ver
wezenlijking van ons denkbeeld voorshands niet nog groote hin
derpalen in den weg staan. Want, hoewel in het gewjjzigde plan 
van den heer rjjksbouwkundige onze distributie, ondanks de vele 
voorgewende gebreken, in hoofdtrekken geheel is overgenomen, 
heeft men door de verregaande verminking van deze hoofdgang 
de afkeur tegen ons denkbeeld op zeer duidelijke wjjze tc kennen 
gegeven. 

Wij voegen er ter loops bjj, dat wjj ook in de overige wijzi
gingen onzer planverdeeling — met name in de veranderde ligging 
der pedelskamer, in de verandering van den vorm en van de ver
lichting der hoofdtrap, in het inlassehen eener binnenplaats en in 
de bjjvoeging van een derde trap — veeleer eene vermindering der 
waarde van ons plan, dan eene verbetering vermeeiien te zien. 

Ook uit een algemeen esthetisch oogpunt komt het ons on
doenlijk voor een iniddeneeuwsche kruisgang tot een harmonisch 
onderdeel van een negentieneeuwsch Universiteitsgebouw te ver
heffen. En omgekeerd schijnt het ons toe, dat het kostbare mo
nument van middeneeuwsche kerkelijke kunst van zjjn karakter 
en van zjjne eigenaardige bekoorlijkheid veel zoude verliezen, door 
geheel of gedeeltelijk, aan een modern gebouw van niet kerkelijke 
Bestemming geannexeerd te worden. 

Wjj zoutten dus veeleer tot eene nog scherpere afscheiding van 
kloostergang en Universiteit, dan tot eene iiieensmelting van beiden 
adviseeren. 

Dat ook de beide voornaamste lokalen van het bestaande gebouw 
op den stjjl van het te stichten monument geen toongevenden 
invloed kunnen uitoefenen, komt ons voor voor de hand te liggen. 
Het groote auditorium is Gothisch, de Senaatskamer daarentegen 
niet. Beide zalen danken hare beteekenis veeleer aan de geschied
kundige dan aan eene werkelijke en hooge kunstwaarde, cn kunnen 
dus te meer in een nieuw gebouw worden opgenomen zonder in 
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stjjl daarmede overeen te komen, wat trouwens, met het oog op 
belden tegel jjk, oninogeljjk is. 

Delft, 14,15 .luni 1SS7. E. GUGEL 
Utrecht, 15 Juni 1SS7. C. VEIÏMKI.ÏS. 
In de begeleidende memorie van toelichting van 

Burgemeester en Wethouders aan den Raad, wordt 
betreffende de volgorde der bepalingen in het ontwerp-
contract nog het volgende gezegd: 

Niet dan na den Minister wederom' op den ongunstigen indruk 
te hebben gewezen, welke de verklaring maken zou, dat het 
Universiteitsgebouw alleen dan door de Regeering ten gebruike 
der Universiteit zal worden aangenomen, wanneer de Gemeente 
zich vooraf tot stichting en aanbieding rechtens verplicht zal bib-
ben, verklaarden wjj (brief van 21 Juni 18S7. bijlage 11), dat 
wjj, niettegenstaande onze zeer ernstige bezwaren, toch, indien 
de medewerking der Hoogere Kegeering daarvan athankeljjk bleef, 
ten einde het tot stand komen der stichting niet te vertragen, 
aan uwe vergadering zullen voorstellen — geljjk wjj bjj deze de 
eer hebben te doen — in dit opzicht aan 's Ministers verlangen 
te voldoen, en derhalve uwe goedkeuring daaraan te verlecnen, 
dat reedB nu deze overeenkomst worde gesloten, alvorens om
trent de bouwplannen zelve overeenstemming is verkregen. 
Wjj merken hierbij op, dat het nu reeds aangaan der overeen
komst — al blijft dit dan ook in onze oogen minder gepast en 
minder wenschelijk — toch slechts weinig ptoctisch nadeel kan 
opleveren, indien maar ten 1'"' uit het contract duidelijk blijkt, 
dat het bouwplan en het bestek van wege de Gemeente, door de 
bouwmeesters der Gemeente en niet door de rijksbouwmeesters, 
zal worden opgemaakt: en ten V, de opgaven van de eischen, 
waaraan het te stichten gebouw zal moeten voldoen, indien die 
alsnog zullen worden gemaakt, in gemeen overleg tusschen ltegeering 
en Gemeentebestuur vóór het sluiten der overeenkomst worden 
vastgesteld. 

De bepaling, waarvan hier sprake is, dat plan en 
bestek door de Gemeentebouwmeesters van gemeente
wege en niet door de rijksbouwmeesters zullen worden 
opgemaakt, hebben wij echter niet in de door Burge
meester en Wethouders voorgestelde ontwerp-overeen-
komst kunnen vinden. 

Verder lezen wij in die memorie, dat de gemengde 
Commissie, bedoeld in het schrijven van 18 Mei 1887 
van Curatoren aan Burgemeester en Wethouders (zie 
boven) en samengesteld uit het College van Curatoren 
en uit het College van Burgemeester en Wethouders, 
reeds twee bijeenkomsten heeft gehouden en als uitslag 
harer overwegingen aan Curatoren heeft te kennen 
gegeven, dat door hen het gewijzigd plan der ge-
meenteboitwnieestcrs wordt aanbevolen. 

Door Burgemeester en Wethouders wordt vervolgens 
aan den Raad voorgesteld te besluiten: 

A. aan den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
mede te deelen, dat uwe vergadering, kennis genomen hebbende 
van de geheele briefwisseling te dezer zake door Z. E. en ons 
College gevoerd, bereid is in deze beide opzichten aan's Ministers 
verlangen te voldoen icontractueele regeling dier verhouding vóór 
de vaststelling van het bouwplan en vaststelling van een program 
van eischen); 

B. ons te machtigen, na vaststelling van een program van 
ei6ehen, door Z. E. en uwe vergadering goedgekeurd, met Z. E. 
te sluiten de overeenkomst, waarvan het ontwerp hiernevens is 
gevoegd. 

Hoewel de slotbeschouwingen van Burgemeester en 
Wethouders een nogal optimistischen geest ademen, 
is, naar onze meening, na al het voorgevallene en 
de geringe uitkomsten, tot heden verkregen, nog lang 
niet alle onzekerheid omtrent de wijze van uitvoering 
van het Universiteitsgebouw geweken. 

Het Gemeentebestuur van Utrecht heeft, in het ge
heele verloop dezer zaak, blijkens de gewisselde stuk
ken, een zeer juist en consequent gehandhaafd stand
punt ingenomen, en wij aarzelen niet, om de oorzaak 
der betreurenswaardige vertraging in de verwezenlijking 
van eene grootsche gedachte, uitsluitend aan de Re
geering te wijten. 

Hoewel wij tot heden nog geen der projecten mochten 
aanschouwen, zijn ons de namen der mannen, aan 
wie de gemeente Utrecht het stichten van een blijvende 
herinnering aan het lustrum der Hoogeschool 

heeft opgedragen, eene genoegzame waarborg , dat aan 
de grootsche gedachte ook eene grootsche uitvoering 
verzekerd is. 

(A. et A.) IETS OVER SCHOONHEIDSLEER, 
VOORNAMELIJK MET BETREKKING TOT 

DE BOUWKUNST. 
(Vervolg en slot van pag. 307.) 

DOOR 
W. STOK J R . 

Velen meenen dat dc wetenschap niets met de kunst 
te maken heeft, doch dit is eene valsche voorstelling. 
Zeker behoeft zich de kunst door de wetenschap geene 
voorschriften te laten maken; zij heeft haar zelfstandig 
doel, evenals de wetenschap zulks heeft; maar hoe meer 
ontwikkeld de kunstenaar is, des te meer wordt zijn 
gevoel verfijnd en zijn ziel geneigd tot ontvangen en 
verwerken van indrukken in hoogeren zin, m. a. w. 
des te meer scheppingsvermogen zal hij bezitten. Dat 
scheppingsvermogen is de oorsprong van alle kunsten; 
zonder dat is er geen kunst mogelijk; het is't gevoel, 
dat in ieder mensch zetelt. Met dit vermogen, ook 
wel fantasie genaamd, mag de kunstenaar de werkelijk
heid altijd overvleugelen, indien hij slechts zorgdraagt 
niet zoover te gaan, dat zijne composition het verstand 
van den beschaafden mensch schokken. 

Ik wil hier de quaestie buiten laten , of de schepping 
van den mensch 20,000 of 100,000 jaren v. Chr. heeft 
plaatsgehad, iets waarover de geleerden het, geloof 
ik, nog niet eens zijn; zeker is het echter, dat de 
eerste mensch zich evenmin om kunst bekommerd 
heeft, als tegenwoordig een aap of ander dier zulks 
doet. De eerste menschen trachtten slechts door het 
maken van een ruwe hut, uit boomstammen , zich te 
beschermen tegen het klimaat en de aanvallen van wilde 
dieren. Dat is dus nog geen kunst, maar veeleer het 
voldoen aan eene natuurlijke behoefte. Deze behoefte, 
die de mensch met het dier, dat in holen leefde, ge
meen had, sproot voort uit het „voelen", dat een van 
de drie hootdverrichtingen is van de ziel. De beide 
anderen zijn „denken" en „willen". Deze verrichtingen 
hebben haar ontstaan te danken aan indrukken van 
buiten. In dezen zin heeft ook de plant gevoel, bijv. 
de zonnebloem wordt getroffen door het licht der zon 
en volgt haren loop, doch is zich dit niet bewust. 
Het dier, hooger geplaatst zijnde, ondervindt de wer
king van het klimaat, het gevoelt dit; doch het geeft 
zich daarvan rekenschap en het „denken" vangt aan. 
De mensch echter weet deze gewaarwordingen te ont
wikkelen en hooger op te heffen. Hij neemt niet alleen 
waar met zijne zintuigen, doch ook met zijn geestver
mogen en daardoor komt hij o. a. tot het gevoel voor 
het schoone. Dit schoonheidsgevoel is de voorname 
factor bij den kunstenaar; ontbreekt hem dit, dan zullen 
zijne kunstvoortbrengselen op den laagsten trap van 
ontwikkeling blijven staan. De kunst kan dienten
gevolge verschillende graden van ontwikkeling ver
krijgen , totdat zij eindelijk aan den hoogsten eisch 
voldoet, n.1. schoonheid. Deze schoonheid bestaat 
hieraan, dat de kunstuiting, zoowel van gedachte, 
vorm, als materiaal, tot volkomen leven is gebracht, 
d. i . zoo idealistisch mogelijk opgevat. Wanneer we 
dus van eene schoone kunst spreken, moet zij aan 
bovengenoemde voorwaarden voldoen. De bouwkunst 
voldoet daaraan dan ook in hooge mate. Zij wil wel 
geen leven in haar voortbrengselen hebben, zooals dit 
met de nabootsende kunsten het geval is, maar haar 
doel is toch gewaarwordingen op te wekken, ge
waarwordingen van ernst en grootschheid, soms ook 
van vroolijkheid, enz., welke zij in haren stoffelijken 
vorm idealiseert. 
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Men ziet dus, dat men, om den naam van kunste
naar in de ware beteekenis van het woord te ver
dienen , niet meer behoeft te bezitten dan de weinige 
gaven , die de ruwe en onbeschaafde man in de eerste 
tijdperken van het menschdom of de vervaardiger van 
het Indisch afgodsbeeld bezat; evenwel is het slechts 
weinigen gegeven den hoogstcn trap in de kunst te 
bereiken, d. i . werken vol schoonheid te scheppen. 
Daarvoor zijn buitengewone gaven, diepe studie en 
groote werkkracht noodig. Het is niet gemakkelijk te 
beoordeelen of een kunststuk, hetzij een schilderstuk, 
een beeldhouwwerk, een muziekstuk, een gedicht of 
een bouwwerk, schoon te noemen is, en men moet wel 
degelijk studie van ieder genre gemaakt hebben om 
alle détails te kunnen waardeeren. De kunsten staan 
echter in een zoo nauw verband met elkaar, dat iemand, 
begaafd met schoonheidsgevoel, bijv. die de gedachten 
begrijpt, welke een schilder in een schilderij heeft willen 
leggen en zich dus in den geestelijken toestand kan 
verplaatsen, waarin de kunstenaar was toen hij het 
werk vervaardigde — dat zoo iemand ook iets zal ge
voelen bij het aanschouwen van een kunstwerk op een 
ander gebied. 

De kunst is de uiting van het gevoel in den een of 
anderen vorm, de schilder doet het door middel van 
zijn coloriet of teekening, de dichter door woor
den , de beeldhouwer en bouwkunstenaar door steen, 
ijzer, hout, enz., de toonkunstenaar door de mensche-
lijke stem en instrumenten. Zij moeten ten slotte 
echter dezelfde werking uitoefenen, doch door middel 
van de eene kunst zal dit gemakkelijker te bereiken 
zijn dan met de andere. De toonkunst is wel de kunst, 
waarvoor de meeste menschen gevoel hebben; daarop 
volgt de schilderkunst, daarna de dichtkunst, dan 
de beeldhouwkunst en eindelijk de bouwkunst. Dit 
is voornamelijk te zoeken in het feit, dat in elk der 
kunsten een gedeelte is, waarover iedereen kan oor
deelen , dat meer in ieders bereik ligt, en een gedeelte 
dat hooger staat en alleen begrepen kan worden door 
hen, die er dieper in doorgedrongen zijn. Dit laatste 
gedeelte nu wordt het meest in de bouwkunst gevon
den. Iemand, die weinig muzikaal ontwikkeld is, wordt 
opgewekt door een vroolijke wals van Strausz, terwijl 
eene sonate van Mozart of Beethoven hem koud laat. 
Een schilderij, dat een landschap voorstelt, door een 
vroolijk zonnetje beschenen en waar alles leven en op
gewektheid aanduidt, is voor de mecsten aantrekkelij
ker dan de „Nachtwacht" van Rembrandt. Hetzelfde 
kan ongeveer gezegd worden van een gedicht, een 
beeldhouwwerk of een bouwwerk; echter worden de 
voorbeelden respectievelijk schaarscher. Uitgezonderd 
de menschen, die zonder den minsten kunstsmaak alle 
zaken willen beoordeelen , zal het iemand, die weinig 
op kunstgebied ontwikkeld is, gemakkelijker vallen 
de gedachten van een muziekstuk te begrijpen, dan die 
van een bouwwerk, omdat de muziek een grooter deel 
bevat, dat direct op het gevoel werkt. 

Toch zullen er maar weinigen zijn, die niet getroffen 
worden door het inwendige van den Keulschen Dom; 
men moet geheel gevoelloos zijn, wanneer men niet 
door een gevoel van ernst en grootschheid bevangen 
wordt, als de tonen van het orgel door die ruim
ten zweven, om nog beter de verheven gedachten te 
doen begrijpen , waarmede de schepper van dat bouw
werk bezield was. Daarin heeft men een van de vele 
voorbeelden, dat de bouwkunst aan de vroeger ge
noemde stelling omtrent schoonheid beantwoordt. 

Twee kunsten kunnen dus samensmelten om de 
schoonheid van de eene of van de andere nog meer 
te doen uitkomen. 

Een gebouw moet in de eerste plaats uitdrukken 

zijne bestemming, en ook het materiaal, waarvan het 
vervaardigd is, mag niet in tegenspraak daarmede zijn. 
Een kolossaal bouwwerk, dat bestemd is om als mo
nument te dienen, moet massief en zwaar zijn; dan zal 
het een gevoel van ernst bij ons opwekken, welke door 
geene kunst in zulk een hooge mate te verkrijgen is. 
Gaat men daarentegen aan een groot werk — zooals bijv. 
de steenen toren van ongeveer 300 M.hoog, die men 
van plan is in België, als pendant van den ijzeren toren 
in Parijs, te bouwen — den Zwitserschcn houtbouw 
verbinden, dan zal de hoogte van den bouw op den 
eersten aanblik ons gemoed wel aangrijpen, doch dat 
zal bij nadere beschouwing bijna geheel te loor gaan, 
want hout mag zich voor constructie en decoratie van 
een vroolijk landhuisje of een feesttent leenen, het 
past volstrekt niet aan een gebouw, dat in de eerste 
plaats monumentaal moet zijn, m. a. w. door grootsch
heid van vorm en stevige materialen moet imponeeren. 
De Eiffcl-toren te Parijs is in dat opzicht veel geluk
kiger; zijn geheele vorm is massief en het materiaal 
(ijzer), dat niet zoo gemakkelijk in monumentale vor
men is toe te passen als steen, zal toch weinig aan den 
grootschen indruk schaden. 

De laatste en wel niet het minst op den voorgrond 
tredende factor, waarmede de bouwkunst bovendien 
te maken heeft is „geld". Zonder geld kan de bouw
meester zijn ontwerp, al is het nog zoo schoon, 
niet tot uitvoering brengen en dikwijls wordt hij daar
om, helaas, genoodzaakt zijn ontwerp te besnoeien, zoo
dat het veel van zijne oorspronkelijke waarde verliest. 
Dit zal een dichter, toonkunstenaar, schilder ofbeeld-
wer slechts zelden gebeuren, omdat de materialen, die 
zij gebruiken , betrekkelijk niet zooveel geld eischen. 
Nu zou men kunnen volstaan met prachtige teekenin
gen te laten zien, om daardoor te trachten den leek 
in verrukking te brengen, doch ongelukkigerwijze heeft 
hij daarvan weinig of geen begrip; hij wil alles in wer
kelijkheid zien. Een bouwkundige teekening is voor 
hem als een muziekstuk, dat op een blad papier ge
schreven staat; hij kan over geen van beiden oordee
len alvorens het uitgevoerd is. De tuinarchitect is in 
dat opzicht niet gelukkiger; ook hij heeft veel geld 
noodig om zijne ontwerpen tot werkelijkheid te brengen. 

Zooals uit bovenstaande beschouwingen blijkt, die 
meerendeels ontleend zijn aan werken, door groote 
mannen geschreven , is de bouwmeester, die begaafd 
is met het talent om ware schoonheid in zijne werken 
te brengen, evengoed een groot kunstenaar, als een 
componist, een dichter, een schilder, een beeldhou
wer , die door zijne werken de geheime snaren der 
ziel weet aan te roeren. Laten we dus hopen, dat, 
evenals de toonkunst, de schilderkunst, de dichtkunst 
en de beeldhouwkunst achtereenvolgens de kunsten 
zijn , waaraan over 't algemeen bijzonder de aandacht 
gewijd wordt, ook de bouwkunst eenmaal in de oogen 
van iedereen die plaats worde toegekend, welke haar 
naast hare zusteren toekomt. 

I N G E Z O N D E N . 

In het verslag der laatstgehouden vergadering van de Af
deeling Leeuwarden der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, opgenomen in n". 39 van uw geacht blad, komt 
het rapport voor omtrent de proeven, door den heer S. Baron 
genomen met kallkolith. 

Ofschoon wij met genoegen daaruit ontwaren, dat, terwijl 
de s l e c h t e uitkomst der ee r s te proeven met kallkolith door 
den heer Baron, zooals wij steeds hebben beweerd, uitsluitend 
te wijten was aan verkeerde behandeling van of onvoldoende 
bekendheid met het preparaat, de n i e u w e en d e u g d e l i j k e 
proeven het oordeel van dien heer reeds ten gunste hebben 
gewijzigd, mogen wij ons de opmerking niet onthouden, cat 
de heer B. meer goede eigenschappen van kallkolith verlangt 
te ontdekken dan die wij opsommen. 

Het schijnt dat de heer B. ons ondanks in het prospectus 
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ziet de aanbeveling van kallkolith als middel tegen vochtige 
muren, niettegenstaande daarvan door ons geen woord is gezegd. 

De heer Baron acht voorts, b-houdens in sommige gevallen, 
waarin kallkolith en kallkolithplamuur met succes kan worden 
toegepast, het gebruik minder wenschelijk, omdat deze stoffen 
in water oplosbaar zijn — iets, wat ons prospectus ook vermeldt. 

Ieder deskundige zal beseffen, dat deze oplosbaarheid geen 
werkelijk bezwaar genoemd kan worden en verdwijnt zoodra 
de verf of het vernis is aangebracht. 

Uit de vele attesten betreffende ons artikel meenen wij geene 
betere keuze te kunnen doen dan het volgende, ons den 13 
September 1887 uit Amsterdam toegezonden: 

»Ter voldoening aan uw verzoek kan ik u mcdedeelen, dat 
ik sedert 3 jaar kallkolith gebruikt heb, steeds met goed ge
volg op muren, plafonds en zinkwerk. G. H . Heinen, decoratie
schilder, Binnenamstel". 

Door vriendelijke opname van het bovenstaande in uw eerst
volgend nommer zal u ons zeer verplichten. 

Hoogachtend, 
uw dv. dienaren, 

Rotterdam, 2S Sjpt. '87. H E N R I H U I N C K & COMP. 

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 den Minister van Binnenlandsche 

Zaken zijn in de commissie tot het examineeren Van hen, die 
het diploma van geëxamineerd en beêedigd landmeter verlan
gen, voor het jaar 1887 benoemd: tot lid en voorzitter Dr. Ch. 
M . Schols, hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft, 
en tot leden de heeren: H . van Goudoever, inspecteur der 
registratie en domeinen te 's-Gravenhage, A. W. E. Kwisthout 
ingenieur-verificateur van het kadaster te Roermond, Dr. C . A . 
Scheltema, hoogleeraar aan de'Polytechnische School te Delft 
en A. le Comte, leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

— Volgens het ontwerp der Staatsbegrooting voor 1888 zal 
het scheepsbouwkundig onderwijs aan de Polytechnische school 
voortaan niet meer gegeven worden door een hoofd-ingenieur 
der Marine, maar door een hoogleeraar, waarvoor eene jaar
wedde van ƒ 4 0 0 0 is uitgetrokken. Daarentegen vervalt de 
toelage van ƒ 2 0 0 0 , die aan den met het onderwijs belasten 
hoofd-ingenieur en aan den eersten teekenaar van 's-Rijks werf 
totdusver werden uitgekeerd. 

A M S T E R D A M . Van de 22 kandidaten, die dezer dagen het 
examen voor de Rijksacademie vanlieeldende Kunsten hebben 

afgelegd, zijn er 10 tot den met October te openen cursus 
toegelaten: 7 mannelijke en 3 vrouwelijke kweekelingen. 

— Op de prijsvraag voor een kalender, uitgeschreven door 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, en waarvan 
het programma op bladz. 229 van dit weekblad voorkomt, zijn 
zes antwoorden ingekomen, onder de volgende motto's: lo 
vivat, Florence, Paplanta, Het Noorden, La Vie en Hora 
Ruit. De Redactie van het Bouwkundig weekblad zal als Jury 
optreden. 

ARNHEM. Plaatsruimte noodzaakt ons slechts enkele woor
den te wijden aan de 56ste algemeene vergadering der Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, die Donderdag 29 
September gehouden werd in het gebouw der Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen, alhier. Overeenkomstig het preadvies 
van het bestuur werd zonder hoofdelijke stemming besloten 
tot wijziging van de wet, waardoor tegemoet gekomen wordt 
aan de bezwaren, verbonden aan art. 52 dier wet; een voorstel 
tot wijziging van art. 17, ingediend door den heer J. de Haan 
en 208 medeleden, werd zonder hoofdelijke stemming verworpen 
door het aannemen van het preadvies, waarbij het brengen 
van verandering werd ontraden. 

De tocht per stoomboot naar Nijmegen cn van daar terug 
naar Arnhem, werd door goed weder begunstigd, zoodat er 
een aangename stemming heerschte. De gelegenheid om aan 
boord het ontbijt en het middagmaal te gebruiken werd door 
allen op prijs gesteld en toen de boot tc ruim acht uren te 
Arnhem terugkeerde en de leden, alvorens zich in verschillende 
richtingen te verspreiden, afscheid namen, getuigden allen, dat 
de dag wel besteed was geworden. De heer J. J. Wevc. die 
de leden door Nijmegen rondleidde en het Bestuur van de Af
deeling Arnhem, dat de voorbereidende maatregelen nam, ver
dienen een woord van dank voor de vele moeiten, die zij zich 
gegeven hebben. Het uitvoerig verslag zal in een volgend nom
mer worden medegedeeld. 

B E R I C H T . " 
Bij herhaling vestigt de Administratie er de aandacht op, 

dat afzonderlijke exemplaren van Dé Opmerker slechts wor
den toegezonden tegen vooruitbetaling van 15 cent per cou
rant en 25 cent per plaat. De kosten kunnen in postzegels 
bij de aanvrage gevoegd worden, want het bedrag is in den 
regel te klein om daarover te beschikken. 

D E A D M I N I S T R A T I E . 

B E N O E M I N G E N 
— Tot tijdelijk opzichter bij de werken 

voor den aanleg van het Merwcdckanaal 
is benoemd de heer W. P. H . Lammensen , 
thans buitengewoon opzichter bij den aan
leg van Staatsspoorwegen te 's-Hertogen
bosch. 

— Voor de betrekking van leeraar in het 
handteekenen aan de Burgeravondschool 
te Utrecht zijn door Burgemeester en Wet 
houders aanbevolen de heeren Wijbe Reijin 
ga, teekenonderwijzer te Harlingen, en A. 
J. Nieuhuis, teekenonderwijzer te Leiden 
Eerstgenoemde werd door den Raad be
noemd op eene jaarwedde van ƒ 500. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
De uitgebreidheid van het artikel over 

de Universiteit te Utrecht is oorzaak, dat 
vele stukken en berichten moeten worden 
terzijde gelegd. 

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

MONUMENT 
op het Graf van Wjjlen Mevrouw 

A. L. G. BOSMOM-TOUSSAINT. 

Photographische Afbeeldingen 
worden tegen overmaking van het be
drag franco gezonden door de Boekhs. 
A. V A N HOOGSTRATEN & ZOON, 11 
Plaats, te 'a-Graveniage. 

Prijs folioformaat ƒ 1.40. 
» Cabinet 1 » 0.80. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Iïoermondscben weg zijn eenige 

goed gelegen BOUWTERREINEN te 
Koop, zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen. 

Te bevragen bjj den Mr. Timmerman H . 
V A N GASSELT, te Venloo. 

A. J . BACON & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwarming 
en Ventilatie, Gas- en Waterleidin

gen, Bouwmaterialen enz. 
BEKROOND met Gouden, Zilveren cn Bronzen 

Medailles. 
O v e r t o o m N ° . ÜfiO, 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge 

stichten, woonhuizen, villa's, Kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen word-m *ostelooe 

geleverd. 

OPENBARE 
AANBESTEDING. 

BURGEMEESTERFN WETHOUDERS VAN 
BOTTERDAM zijn voornemens op Dingsdag 
den 18 October 1887, des namiddags ten 1 ure, 
ten Raadhuize aldaar aan te besteden: 

Het maken, leveren en opstellen 
van de hydraulic-mains, afvoer
buizen, enz., in de vierde Stokerij 
ten behoeve van de gemeente
gasfabriek aan den Oost-Zeedijk. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter kennisne
ming op de PIa ut art ij h .Secretarie en het 
Stads-Timmer hu is te Rotterdam, en zjjn ver
krijgbaar bjj Wed. P. V A N WAESBERGE 
en ZOON, boekdrukkers Houttuin n°. 7 3 , 
tegen betaling van ƒ 2 ,—. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjjl de aanwijzing 
in loco zal plaats hebben op Donderdag den 
13 October 18S7. des voormiddag* ten 11 ure. 

Bekroond: 

Dusseldoip 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 g - e r i c h t l * t : t o . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E R D . E N Q E R S , Amsterdam, 

Heerengracl i t , bij de Oude Spiegelstraat •". 335. 



324 D E O P M E R K E R . I October 1887. 

Polychro om-cement 
is het goedkoopste materiaal, 

zoowel voor bepleistering, die volkomen tegen den invloed 
van het weer bestand is, als voor voegwerk. Hoofddepot bij 

Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem. 
Actieve Agenten en Vertegenwoordigers gevraagd. 

Bijzondere voordeden: 
1°. De bepleistering is geljjk van toon en lichtgrjjs, in de kleur van Bentheimersteen; 
2°. Geen uitwaseming van kalk of silicaat; 
3°. Geene bjj gebruik van gewoon cement voorkomende windscheurtjes; 
i". Eene bepleistering met Polychroom-cement kan beschilderd worden i of 5 weken 

nadat zij aangebracht is. De beschildering kan het afwasschen verdragen. 
Zie D e O p m e r k e r N ° . 41 van den vorigen en N". 2 van dezen jaargang. 

BECKER & BUDMNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

W A T E R P A S -
HOEKMEET-

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. 

Geëmallleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY LTD. LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K 1 RADE MARK. NATUURL. ASPHALT 
VAN 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
Beltweg UT». 3. 

I R A Ü E M A R K . 

M I L P 
G e c o m p r i m e e r d e A s p b a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - H i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F i i n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van 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 bij den Heer 
H. G. KNOOPS C . O Z N . , Beekstraat F . 6 2 , te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

AANBESTEDING 
EENER 

K E E K met TWEE TORENS. 
H E T R. K. PAROCHIAAL K E R K B E 

STUUR VAN I>EN H . JOZEF TE TILHURG 
is voornemens in bijzijn van den daarmee 
gelasten Architect H . .1. V A N TULDER op 
M A A N D A G 24 O C T O B E R 1 8 8 7 , 
des voormiddags ten 11 ure, onder nadere 
goedkeuring, in 't Koffiehuis van 't Hotel 
H E GOUIIEN Ari 'El . . bjj den Heer BROX op 
den Heuvel te Tilburg, 

publiek aan te besteden: 
Het voltooien door verlenging der 

in 18721 gedeeltelijk gebouwde 
St. Jozefkerk en het daaraan 
bouwen van twee torens met 
de levering van allo materialen, 
benevens het restaureeren van 
het bestaande gedeelte zooals 
dit in 't gedrukte bestek is om
schreven en bedoeld. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving volgens artikel 18 van het bestek, zul
lende de aanwjjzing in loco worden gedaan 
op Maandag 1 7 October e. k.; de bij
eenkomst is ten 11 ure, in boven vermeld 
Koffiehuis. 

Nadere information zjjn te bekomen bjj 
den Architect H . J . V A N TULDER, Spoor-
laan S72 tc Tilbury, alwaar, behalve de ont-
werp-teekeningen, nog menigvuldige teeke
ningen op grootere schaal dageljjks van des 
voormiddags 10 tot 12 en des namiddags 
van 2 tot 5 ure, uitgezonderd des Zondags, 
te bezichtigen zjjn. 

De bestekken zjjn, zoolang de voorraad 
strekt, op iranco aanvrage onder toezending 
van f 1.50 verkrjjgbaar vanaf 10 October e. k. 
bij den drukker en boekhandelaar W I L L E M 
BERGMANS te Tilbunj. 

PHOTOLITIIOGRAPHIETPHOTOZINCOGRAPBIE 
en Stéréotype-Inrichting 

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

op zjjne inrichting voor PlialoIHhagraplile, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h » « » i l m « -
fraphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne Htrréotype- lnr icht lng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfraico aanvragegratistoegezonden. 

O . J . T H I E M E . 

D E L I F T & C'. 
Ooatseedijk 2 1 * , Holt er dam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEMENT- \\ 1JZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden. 

J . MENDES DA COSTA & D. ZIJL. 
M O D E L E U R S 

voor alle vakken van 

Kunstnijverheid. 
.Uitvoering in steen en hout. 

NATUURAFGIETSELS. 
A T E L I E R : 

Nieuwe Prinsengracht 73 Amsterdam. 
Ontwerpen, Schetsen en Gipsafgiet

sels zjjn in het gebouw der Maatschappij 
tot Bevordering van Bouwkunst, te bezich
tigen. 

H.&J. SUYVER, 
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 
EEBE-DIPLOMA (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 . 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K 1,1.11. T I S S O T éi C°. 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het ga l -
vaniseeren van ijzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

Gedrukt bjj 6. W . van der Wie l & O . , te Arn ica . 
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1 R C H I T E C T V R A E T I U S M I C I T I A 

Reilacleur-uilRevcr F. W. V A N GENDT Kif. 
Adres voor Redactie en Administratie van liet Weekblad en advertentltni 

Bureau van De Of merker, I )rickunin);enstrant 2Ü, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia JAN SPRINGER, 

II. (',. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, ile/c Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. RtIJDINO, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den heer 

G. A. ZEEMAN, Leidschesiraat 60, te Amsterdam. 

A.V/.W.I 
ABONNEMENT /2.25 per 3 maanden of wel zes » ui den per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending vail dit bedrag, \ oor het buitenland 
/ 7.50 en Neaerlandsch-Indiö ƒ 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en IO 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen r 

AFZONDERLIJKE NOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Üureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Iloofd-correspondent JOH. G . STRMLER C Z N , I'oek-
bandelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

l e . Als gewoon lid is aangenomen dc heer W. M. 
Reijerse en het buitenlid L. C. van Houten. 

2'. Als buitenlid is toegetreden de heer M. A. C. 
Hartman, te Arnhem. 

Namens het Bestuurt 
De 1 ste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 5 October 1887. 

Na opening der vergadering door den Voorzitter, 
werden de notulen gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter installeert hierna het nieuwe lid N. 
van Kleef en de nieuwe Bestuursleden; hij spreekt 
verder een woord van welkom tot de heeren E. van 
den Bossche en F. J. Bremmer Hzn., die sinds kort 
van een reis naar Italië zijn teruggekeerd. 

Als leden van de Commissie der zaaldecoratie in het 
nieuwe sociëteitslokaal worden benoemd veertien leden, 
die alle hunne benoeming aannemen. 

Door verhindering van den aangekondigden spreker 
geeft de Voorzitter eene kunstbeschouwing, bestaande 
uit de plaatwerken: Le Nouvel Opera a Paris, Archi
tecture de l'ipoqnc Louis XVI en le Chnteau Marly 
le Roi. 

De heer Prosper Delin stelt verder de leden in de 
gelegenheid kennis te maken met de afbeelding van 
den gevel van het onlangs geopende Vlaamsche The
ater te Brussel. 

Als gewone leden worden aangenomen de heeren 
L. C. van Houten en W. M. Reijerse. 

Als gewoon lid wordt voorgesteld de heer A. H . 
Hartkamp, door de heeren Piet Springer en Karei 
Meyer. 

Na eenige huishoudelijke besprekingen wordt de 
vergadering gesloten. 

(A. etA.) DE BEKAPPING 
V A N HET CONCERTGEBOUW TE A M S T E R D A M . 

[Met 2 platen.) 
Bij den bouw van het Concertgebouw deed zich de 

niet alledaagsche vraag voor, op hoedanige wijze een 
doelmatige en economische overkapping van de zaal 
kon worden tot stand gebracht, die, bij 27.80 nieter 
vrije spanning, tevens de gelegenheid aanbood om daar
onder een doorgaand gecaissoneerd plafond veilig aan 
te brengen. 

De spanten, die ten getale van 9 op een onderlingen 
afstand van 4.40 meter zijn gesteld, bestaan elk als 
het ware uit een ijzeren ligger, waarop de spantvorm 
door houtconstructie wordt verkregen, zooals op de 
plaat is voorgesteld. 

De kracht van het spant wordt voor cen groot deel 
bevorderd door de boogvormige koppeling van den 
boven- en den onderrand aan de uiteinden, die tevens 

I de dakhelling ten goede komt. 
De boven- en onderrand bestaan uit twee [ ijzers 

(dubbele-hoekijzers), waartusschen de verticalen worden 
gevat en waartusschen in den onderrand tevens han
gende platen zijn aangebracht, die tot dracht vnn de 
uitgetirnmerdc caissonbalken dienen. 

Deze [ ijzers steunen inwendig tie uiteinden van de 
vloerbalken. 

De boogvorm van deze [ ijzers werd verkregen door 
ze overlangs in het midden door te snijden ofwel af 
te boren (zooals op de plaat met een stippellijn is aan
getoond) en met platen ter wederzijde, na de buiging, 
opnieuw te koppelen. 

Boven elk steunpunt is een glijdplaat met verzonken 
koppen onder het spant geklonken, die op een gegoten-
ijzeren schoen in een hardst eenen plaat rust. 

De spanten zijn onderling op 4 plaatsen door ijzeren 
kruizen gekoppeld en eveneens door de houten door-
loopende gordingen. 

Elk spant weegt ongeveer 6680 K G . , terwijl voor 
de geheele kap met de dwarskoppelingen 67,500 K G . 
ijzer werd verwerkt. 

Omtrent de qualiteit van het te gebruiken ijzer zijn 
dc navolgende bepalingen toegepast: 

„Het getrokken ijzer moet goed zijn geweld, taai 

D e R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a stelt z i c l i a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k vuur d e n i n h u i i d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e t d e init ialen A . dr0V?G^ 
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en niet breukig, warm en koud smeedbaar; op de 
breuk moet het een zilverkleurige, gelijke vezel ver-
toonen. 

„Het ijzer voor de bouten moet van de beste soort zijn. 
„De getrokken-ijzeren staven voor de bekappingen 

zoo ook het rondijzer, voor de nagels bestemd, moeten 
zonder te breken of te scheuren koud omgebogen 
kunnen worden, totdat de beide einden over de geheele 
lengte evenwijdig met elkander loopen op een afstand, 
overeenkomende met de dikte der staaf. 

„Elk been van het [, L en T ijzer zal, op den hoek 
doorgehakt, dezelfde proef moeten weerstaan. 

„De platen moeten zoowel koud als roodheet op een 
afstand van 6 millimeter van den kant kunnen geponst 
worden, zonder te scheuren. 

„Het getrokken ijzer moet in de richting, waarin het 
geplet is, bij uitrekking, zonder te scheuren of te breken, 
gedurende 15 minuten eene belasting kunnen weerstaan 
van 3 6 KG. per mJI.' der oorspronkelijke doorsnede. 

„De gaten voor de bouten in de bekapping mogen 
niet geponst, maar moeten geboord worden. Onmiddel
lijk na de goedkeuring van het klinkwerk, moeten alle 
naden en voegen met mastiek waterdicht gevuld worden. 

„De fabrikant levert van elke soort ijzer voor de 
kappen eene voldoende overlengte voor de te nemen 
proeven." 

De ijzerwerken voor deze bekapping werden gemaakt 
aan de werkplaatsen van de Société auonyme de Travaux-
Dylc tt Bacalan, te Leuven, en werden met de meeste 
zorg uitgevoerd en opgesteld. 

Nadat een der spanten op het werk was inéénge
klonken, werd dit aan een gelijkmatig verdeelde be
lasting van 24,000 K G . onderworpen. 

De grootste doorbuiging bedroeg 5 '/ 2 millimeter, die 
na 2 uren onveranderd bleef en na het wegnemen der 
belasting geheel verdween. 

Amsterdam, Sept. 1887. A . L . VAN GBHDT. 

(A. etA.) E E N TERUGBLIK OP D E BERLIJNSCHE 
JUBILEUM-TENTOONSTELLING. 

De financiëele resultaten der groote tentoonstellingen 
hebben tot heden gewoonlijk veel te wenschen over
gelaten. Meestal stond men bij het einde voor een 
niet onaanzienlijk tekort. 

De groote kunsttentoonstelling, ten vorige jare van 
af 23 Mei tot 31 October te Berlijn gehouden, maakt 
hierop eene gunstige uitzondering, waarop de Berlijn
sche Academie met trots kan terugzien. 

Het is daarom niet van belang ontbloot een kort 
statistiek overzicht te geven van die tentoonstelling, 
waarvan wij aan een Duitsch tijdschrift eenige bijzon
derheden ontleenen. Zooals bekend is, omvatte het 
programma drie hoofdafdeelingen namelijk: 

10. de beeldende kunsten van den tegenwoordi-
gen tijd; 

20. de historische kunst; 
30. de decoratieve kunst. 
De hoeveelheid der inzendingen overtroffen, dank 

zij de bemoeiingen van het Bestuur der Academie, 
verre de verwachting. Behalve in de historische af-
deeling werden ingezonden: 1375 olieverfschilderijen, 
239 aquarellen en pastels, 101 etsen, koper- en hout
gravures , 301 beeldhouwwerken en 307 architectonische 
projecten. 

De historische afdeeling alleen omvatte 444 olieverf
schilderijen, eene verzameling gravures enz. van 64 
verschillende meesters, 105 beeldhouwwerken, 100ar
chitectonische ontwerpen, alsmede een groot aantal 
teekeningen van verschillende kunstenaars. 

Van decoratieve kunst, welke voor de eerste maal 

eene afzonderlijke groep op een academische kunst
tentoonstelling vormde, waren van 233 inzenders 
401 kunstvoorwerpen ingekomen. 

Op het gebied der beeldende kunsten was Duitsch 
land uit den aard der zaak het sterkst vertegenwoor
digd; 1019 kunstenaars hadden 1429 werken ingezon
den; hiervan kwamen 404 inzenders met 607 werken 
voor Berlijn, 249 met 328 werken voor München, 
126 met 163 werken voor Düsseldorf, 54 kunstenaars 
met 69 werken voor Dresden , 31 met 43 werken voor 
Weimar en 155 kunstenaars met 219 werken voor het 
overige Duitschland. 

Van buitenlandsche kunstenaars zonden 126 uit 
Oostenrijk-Hongarije 252 werken in, uit Engeland 114 
met 152 werken, 92 Italiaansche kunstenaars zonden 
132 werken, 68 Hollandsche en 64 Belgische kunste
naars respectievelijk 147 en 70 werken, vervolgens ko
men 34 Denen met 35 werken, 32 Russische kunste
naars met evenzooveel werken, 25 in Frankrijk ver
toevende kunstenaars zonden 29 werken, uit Zweden 
en Noorwegen kwamen van 18 kunstenaars 19 werken 
in, 13 Spanjaarden verschenen met 15 werken, terwijl 
Zwitserland door 8 kunstenaars met 11 werken verte
genwoordigd was. 

De verzekeringswaarde der tentoongestelde kunst
werken bedroeg ruim 14,370,000 mark, waarvan door 
de voornaamste assurantie-maatschappijen slechts 8 a 
9 millioen kon gedekt worden. 

De aangegeven waarde bedroeg voor schilderijen 
7,740,000 mark, voor aquarellen, etsen, enz. 590,000 
mark, voor beeldhouwwerken 1,420,000 mark, voor 
architectonische ontwerpen 240,000 mark, voor werken 
van decoratieve kunst 1,865,000 mark en eindelijk voor 
die der historische afdeeling 2,515,000 mark. 

In buitengewone mate mocht zich deze tentoonstel
ling in de gunst van het publiek verheugen; gedurende 
de 162 dagen, die zij geopend was, werd zij door 
1,161,461 betalende personen bezocht, waarbij niet zijn 
gerekend de houders van abonnements-kaarten voor 
den geheelen duur geldig, waarvan er 10,100 werden 
uitgegeven; de exposanten, benevens de leden der Aca
demie hadden steeds vrijen toegang. Het drukste be
zoek viel voor in de maanden Juni en Juli. In Mei 
werd entree betaald door 48,398 personen, in Juni 
door 241,466, in Juli door 244,776, in Augustus door 
230,988 en in October door 181,388 personen. 

Het gemiddelde cijfer van betalende bezoekers per 
dag bedroeg 7169. Voor de maanden Juni en Juli 
was dit respectievelijk 8048 en 7896, voor October 
slechts 6046. Het totaal bedrag der entreegelden be
liep 661,153 mark. 

Aan de tentoonstelling was verder eene verloting 
van kunstwerken verbonden. Uitgegeven werden 500,000 
loten, welker verkoop, dank zij de verspreiding over 
meest alle Duitsche Staten, vrijwel gelukte. 

Het Bestuur der Academie had alle loten tegen vaste 
rekening aan een generaal-agent overgedragen. 

Er werden in het geheel 948 kunstwerken tot een 
totaalprijs van 884,422 Mark verkocht en wel: 

320 schilderijen in olieverf . . voor M . 731,125 
66 beeldhouwwerken , „ 121,110 

114 werken van decoratieve kunst . „ „ 10,739 
363 gravuren, etsen enz „ „ i7c$4% 

benevens 85 uitgaven op kunstgebied „ „ 3>6oo 
De som, welke aan de Kunstacademie uit de opbrengst 

der verloting en uit den verkoop van kunstwerken ten 
goede kwam, bedroeg 49,000 mark. Het recht van 
uitgave van den tentoonstellingscatalogus bracht 20,000 
mark op; hierbij gerekend eenige kleinere baten, bene
vens de staats- en gemeentesubsidies, beliepen de to
tale ontvangsten de som van 932,000 mark tegen 
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762,000 mark aan uitgaven, zoodat een batig saldo 
van 170,000 mark kon worden vastgesteld. 

Hoewel met dit cijfer nog niet eens het geheele 
waarborgkapitaal gedekt is, mag het resultaat toch 
buitengewoon gunstig genoemd worden , wanneer men 
bijv. in aanmerking neemt, dat ongeveer 400,000 mark 
moest worden besteed aan het maken van nevenge
bouwen en aan de decoratie van de ontvangzaal. Er 
werden 13 groote en 60 kleine gouden medailles voor 
kunst uitgereikt en I gouden medaille voor weten
schap ; voorts werd het werk van 99 kunstenaars eer
vol vermeld. 

Tot blijvende herinnering aan de tentoonstelling 
heeft de curator der Academie, de minister Dr. Von 
Gossler een kostbaar geschenk aan de Academie aan
geboden. Het bestaat uit een gedenkplaat, in het 
midden waarvan een afbeelding voorkomt van den over
winnaar , naar prof. Siemering's statue , door E. Bas-
tannier in émail-schilderwerk uitgevoerd; hierboven 
zijn door M. Hazeroth de reliefbeeltenissen van Fre-
derik de Groote en van keizer Wilhelm in steen ge
sneden ; het geheel is omlijst door een rand van ebben
hout met zilveren ornement en ingelegde steenen. 

Ook de Kunstacademie heeft herinneringsteekens aan 
de tentoonstelling doen vervaardigen, in de eerste 
plaats door de uitgave van een werk met handteeke-
ningen van haren vroegeren directeur, Gottfried Scha-
dow , terwijl verder een bronzen herinneringsmedaille 
is geslagen op den stempel der groote gouden medaille 
voor kunst, waarvoor prof. Friedrich Schaper het mo
del leverde. 

Deze herinneringsteekens zijn uitgereikt aan hen, die 
het welslagen der zaak op eenigerlei wijze hebben be
vorderd , benevens aan de voornaamste begunstigers 
en medewerkers. 

Ten slotte zij vermeld, dat de overschietende gelden 
ten goede komen aan het tentoonstellingsfonds der 
Academie, uit hetwelk behoeftige kunstenaars, die 
regelmatig aan de academische tentoonstellingen hebben 
deelgenomen , of wel hunne nagelaten betrekkingen on
derstand genieten. Alleen reeds om der wille van dit 
schoone doel ware het te wenschen, dat alle verdere 
tentoonstellingen der Academie, op even schitterende 
uitkomsten kunnen wijzen als de Jubileum-tentoonstel
ling van het vorige jaar. 

(A. et A.) PRIJSVRAGEN. 
Voor den bouw van een nieuwen schouwburg te 

Stokholm is eene prijsvraag uitgeschreven, waarvan 
het programma door Z. M. den koning van Zweden 
is vastgesteld. Behalve de noodige teekeningen tot 
toelichting van het ontwerp, wordt eene berekening 
van kosten verlangd. De inzending der antwoorden 
moet uiterlijk op 30 November e. k. geschieden aan 
het adres van het K o n g l . ö f v e r - I n t e n d e n t s Em-
betet te Stokholm, waar het programma met eene 
bijbehoorende teekening op aanvrage te bekomen is. 
Ingevolge de bepalingen van dit programma worden 
een eerste prijs van tweeduizend kronen een tweede 
van vijftienhonderd kronen en een derde van duizend 
kronen uitgeloofd, en bovendien eene som van vijftien
honderd kronen beschikbaar gesteld om zoo noodig 
verdienstelijke oplossingen van de prijsvraag, waaraan 
geen der drie prijzen kan worden toegekend, te kun
nen aankoopen. De beoordeeling geschiedt door het 
K o n g l . ö f v e r - I n t e n d e n t s Embetet en den di
recteur der koninklijke schouwburgen. 

Het programma, door de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst uit het Zwecdsch vertaald en 
voor belangstellenden verkrijgbaar gesteld, is van on-
derstaanden inhoud en de daarbij behoorende teeke

ning ligt in de sociëteitszaal van het Genootschap A r 
ch i tec tu ra et A m i e i t i a ter inzage van de leden. 
N I E U W E K O N I N K L I J K E S C H O U W B U R G T E S T O K H O L M . 

PROSPECTUS. 
Men wenscht den nieuwen schouwburg bij voorkeur op de 

plaats van den tegenwoordigen le bouwen en daarbij grootere 
of kleinere gedeelten van den ouden te gebruiken, voorzoover 
dit kan geschieden zonder het doel — de aanwinst van een 
schouwburg, die alleszins aan de eischen des tijds beantwoordt — 
uit het oog te verliezen. Dc mededingers hebben intusschen 
ook vrijheid plannen in te zenden, waarbij de verplaatsing van 
het gebouw naar een ander terrein wordt verondersteld, een 
bouwterrein dat ter beschikking der Regeering is of kan worden 
gesteld, en dat voor het beoogde plan doelmatiger mocht blijken. 

Bij het plan voor der. nieuwen schouwburg op het terrein 
van den tegenwoordigen, zal men rekening hebben te houden 
met het volgende: 

dat de facade van het oude gebouw op het Gustaaf-Adolfsplein 
ongeschonden blijve; 

dat de naar het oosten gelegen zijde van het gebouw eene 
monumentale en waardige facade bekome, die, evenals de 
facaden aan Strómgatan en Arsenalsgatan, uit een bouwkundig 
oogpunt beschouwd, met de hoofdfacade op het Gustaaf-Adolfs
plein zal moeten overeenstemmen; 

dat het tooneel in het oostelijk gedeelte van het gebouw 
moet worden aangebracht en de hoofdingang voor de schouw
burgbezoekers zich op het Gustaaf-Adolfsplein moet bevinden, 
met bij-ingangen van Strümgatan en van Arsenalsgatan; 

dat de muren in het noordelijk gedeelte van het gebouw, 
die nog in bruikbaren staat zijn, voor den nieuwen schouwburg 
moeten behouden blijven, voorzoover dit niet hinderlijk zal 
zijn aan eene nieuwe inrichting, terwijl men de binnenmuren 
van het zuidelijk gedeelte volstrekt niet zal behoeven te ont
zien, daar dit om zijn bouwvalligen staat eene algeheele her
bouwing vordert; en 

dat, in die mate als dit kan geschieden zonder beperking 
der doelmatige inrichting van de, voor de werkzaamheden 
aan den schouwburg noodige vertrekken, gelegenheid wordt 
gewenscht tot het aanbrengen van winkels of verkooplokalen, 
waarvan de huur eene aanmerkelijke bijdrage tot versterking 
der schouwburgkas zou kunnen opleveren. 

De nieuwe schouwburg zal de volgende, voor de daaraan ver
bonden werkzaamheden benoodigde lokalen moeten bevatten: 

Ruime vestibules, met van daar opgaande breede trappen 
naar het parket en de loges; namelijk twee afzonderlijke trap
pen naar eiken rang; 

eene afzonderlijke vestibule en trap naar de koninklijke loge; 
twee plaatsburcau's, ieder met eene afmeting van circa 150 

vierk. voet; 
de schouwburgzaal voor, met het parket en dc loges tezamen 

geteld, ongeveer 1300 personen, met ruime zitplaatsen en ge
makkelijke ingangen; 

de koninklijke loges tegenover het tooneel: e'én voor de 
koninklijke familie en één voor het gevolg; 

foyer voor de koninklijke familie, afmeting circa 500 vierk. 
voet en daaraan grenzende: 

een kleiner vertrek met toilette; 
een kleine kamer met toilette naast de loge voor het gevolg; 
foyer voor het publiek, bij voorkeur één groote zaal van 

circa 4000 vierk. voet afmeting of anders twee, op verschillende 
verdiepingen gelegen, zalen, ieder ten naastenbij 2500 vierk. 
voet groot; 

een klein buffet voor iederen rang; 
closets voor lederen rang, voor heeren en dames afzonderlijk; 
corridors van minstens 12 voet breedte; 
plaats voor het orkest, met een ingang van beide kanten; 
foyer voor de leden van het orkest, tevens tot bewaarplaats 

van instrumenten, muziekboeken en lessenaars ingericht, circa 
1000 vierk. voet groot; 

lokalen voor de administratie van den schouwburg, be
staande uit de wachtzaal circaóoovierk.v.afmeting, 
Kamer voor dc secretarissen » 300 » » » 

» » den hoofddirecteur » 400 » » » 
» » den huish. directeur » 300 » » » 
» » den kassier en penningm. » 300 » » » 

een of meer bibliothetk-kamsrs, die, aan elkander grenzende, 
tezamen eene afmeting van 1500 a 2000 vierk. voet beslaan; 

een afzonderlijk portaal en trap opgang naarde administratie-
en bibliotheek-kamers leidende. 

Het tooneel van de volgende afmetingen: 
breedte circa 100 voet en diepte 82 voet, met een uitbreiding 

naar den achtergrond van circa 30 voet breedte en 14 voet 
diepte; hoogte van den vloer tot aan den zolder 87 voet, en 
naar beneden, gerekend van den tooneclvloer tot op den grond 
van den kelder, 35 voet; de breedte bij de opening van het 
scherm 40 voet. 

Magazijnen voor coulissen en achtergronden, groot genoeg 
om alle decoraties te bergen, die uit verschillende, gemakkelijk 
te vereenigen verdiepingen moeten bestaan, zoodat men des
noods over hoogten van 70 voet kan beschikken; 
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een magazijn voor decoratieve voorwerpen, circa 600 vierk. voet; 
» » » toestellen tot chemische 

verlichting » 325 » » 
> » » electrische verlichting » 325 » » 
» » » lampen 1 100 1 » 

bovengenoemde magazijnen zullen alle naast of in de nabijheid 
van het tooneel moeten liggen. 

Het volgend aantal kleedkamers: 
5 voor eerste acteurs, iedere kamer circa 125 vierk. voet. 
5 » i) actrices » 125 » » 
5 >> tooneelspelers » 125 » » 
5 » tooneelspeelsters « 1 2 5 I » 
2 )• vreemde artisten, als gasten 1 200 » » 
3 » eerste danseuses » 125 » » 
1 » eerste danseurs » 150 >J » 
2 » danseurs van den tweeden rang « 1 5 0 » » 
2 » mannelijke koristen I 275 » » 
4 » vrouwelijke » 
2 » dito dito 
1 » mannelijke statisten 
1 » vrouwelijke » 
3 » mannelijke figuranten 
2 » vrouwelijke » 
3 » dito dito 
2 » compareerenden 
1 » mannelijke leerlingen aan het 

tooneel 
1 » vrouwelijke idem 
1 » mannelijke leerlingen aan het 

ballet 
1 » vrouwelijke idem 
1 » muzikanten op het tooneel enz. 
foyer voor de artisten ongeveer 

» » het koor 
zaal voor repetities, onderwijs enz. 
met daarbij behoorenden foyer 
muziekzaal voor artisten 
een muziekzaal voor leerlingen 
oefenzaal voor het koor 

dito 1 » ballet 
teeken- en modelkantoor 
kamer voor den looneel-intendaut 

» » » batletmeester 
» » » dirigent van het koor 
r » » regisseur 

machinemeester 

250 
'75 
250 
500 

' 5 ° 
500 
150 
45° 

150 

» 500 
» 200 
» 1000 
» 800 
» 2000 
» 500 
B 900 
» 200 
1 2000 
» 2000 
» 600 
» 200 
9 150 
» 150 
» 100 

100 
» » de opzichters der verlichting 1 100 
» » tien brandmeester » 100 » » 
» » dc pruikenmakers enz. » 125 » » 

Portierskanter in den vorm van een keuken of kamer aan 
de eene zijde van het tooneel; 

een portiersloge van minderen omvang aan den daartegen-
overgïstelden kant; 

tien eenvoudige schrijfkamers ten gebruike der machinisten, 
op verschillende plaatsen aangebracht en ook op de verschil
lende verdiepingen van het tooneel: ieder van ten naastenbij 
3 0 — 4 0 vierk. voet; 

communicatie-trappen van steen of ijzer ; 
closets voor de onderscheidene afdeelingen, verscheidene op 

elke verdieping. 
De volgende lokalen, die op de zolders kunnen worden aan

gebracht: 
werkplaats voor den décoratief circa 5000 vierk. v. groot. 
kamer voor den decoratieschilder » 350 » » » 
werkplaats voor den meubelmaker met 
daarbij behoorende gelegenheid tot ber
ging van materiaal » 4000 » 1 » 
werkplaats voor den schilder van 
attributen » 700 » » » 
naai-atelier voor de heer en-garderobe » 1200 » » » 
een atelier voor het naaien van dames
garderobe » 650 » » B 
twee knip- en paskamers, ieder circa 300 » » » 
costuummagazijnen, tezamen 5000 » » • 
kamer voor het materiaal der costumes circa 200 » » B 
twee pak- en expeditickamers voor 
garderobe » 200 » » » 
een magazijn voor de attributen, zoo ruim als de gelegenheid 
dit zal toelaten, maar zoo groot mogelijk. 

Woningen voor: 
den huishoudelijke!) directeur van 5 kamers en keuken, 

» machinemeester en decoratief bewaarder van 3 kamers, 
B régisseur en opzichter over de attributen B 3 1 
» brandmeester » 2 » 
» opzichter over dc verlichting B 2 » 
i> opzichter over de heerengarderobc B 2 » 

dc opzichtster over de damesgarderobe » 2 » 
den machinist bij de verwarmingleiders B 2 » 
eenige eenvoudige woningen voor vuurwerkers, stokers, schoon
maaksters enz. met de voor de bewoners bijzonder ingerichte 
kelders, closets enz.; de toegang tot die woningen moet zooveel 

mogelijk bestaan uittrappen, geheel onaf hankelijk van de naar 
het tooneel of naar de zalen leidende trappen; 

en eindelijk, naarmate de ruimte van het gebouw dit mogelijk 
maakt, verschillende reservekamers, tot later gebruik. 

Voorts moet er worden gerekend op dc noodige ruimte voor 
de electrische verlichting van het tooneel, nl. voor de toestellen 
daarvoor; voor warmteleiding met waarborgen tegen brandge
vaar; voor de ventilatie; voor een kleine werkplaats, waar 
mechanische toestellen kunnen staan enz. enz. 

De teekeningen der mededingers moeten bestaan uit: 
plans van kelders, sousterrain, parket cn loges, benevens 

van de op gelijke hoogte met deze liggende lokalen; 
opgaven, die de verschillende hoogten der zalen, van het 

tooneel en van de woningen duidelijk te kennen geven; en 
uit de facades aan de verschillende zijden van den schouw

burg; al deze teekeningen en ontwerpen moeten worden uit
gevoerd volgens de schaal van 0,5 dec. duim, per 10 voet. ') 

Bovendien zal nog eene korte beschrijving worden ingewacht, 
behelzende rechtvaardiging van belangrijke inrichtingen en 
wijzigingen, in het nieuwe gebouw aan te brengen, terwijl een 
kleine perspectief-teekening daaraan moet worden toegevoegd. 
Deze laatste zal, indien de plek waar het tegenwoordig schouw
burggebouw staat tot bouwterrein wordt voorgesteld, van de 
Norrbro moeten worden genomen. 

De teekeningen moeten uiterlijk den 30sten November van 
het loopende jaar worden ingezonden aan het adres: 

Kongl. Ofver-Inlcndcnts Embetct, Stockholm, 
tiDrottningsgatan j\7t\ 36 B." 

Elke zending moet verzegeld cn met een opschrift, den in
houd vermeldende, voorzien zijn. 

De door mededingers ingezonden ontwerpen of beschrijvingen 
mogen niet met den naam van den inzender worden geteekend; 
zij moeten van een toepasselijk motto ol merkteeken zijn voor
zien , dat ook op den omslag moet staan van een tweede, ver
zegeld stuk, waarop naam en woonplaats van den inzender 
worden vermeld 

Voor prijzen is eene som van zesduizend kronen beschik
baar gesteld, namelijk: 

Een eerste prijs van 2000 kronen 
8 tweede » » 1500 » 
» derde » » 1000 » 

benevens 1500 » om, ingeval daar
toe aanleiding bestaat, te worden gebruikt tot het aankoopen 
van verdienstelijke inzendingen, die geen prijs verwierven. 

De met een prijs bekroonde inzendingen en teekeningen blij
ven het eigendom der Zweedsche Regeering en kunnen door 
deze naar goedvinden worden aangewend. 

Niet bekroonde en door de Regeering niet aangekochte ont
werpen kunnen, na atloop der beoordeeling, tegen eene quitantie 
worden afgehaald op het »Kongl. rifver-Intendents Embetet". 

(A.etA.) WEDSTRIJD IX DE SCHILDERKUNST 
IN 1887. 

Gedurende weinige dagen waren in de Rijks-academie 
voor beeldende kunsten alhier, de werkstukken ten
toongesteld , door mededingers aan bovengenoemden 
wedstrijd ingezonden. 

De onderwerpen voor dit jaar waren: 
1". ATausikcia en Ulysses. (Nausikaa, met haar be

vallige vriendinnen aan de oevers der zee spelende en 
stoeiende, ziet op eens een naakte mannengestalte op 
haar toekomen. Het is Ulysses, die met zijn schip 
vergaan en door de zee op het strand is neergeworpen. 
Het gejubel der meisjes wekte hem en hij waagt het 
hare hulp in te roepen. Behalve Nausikaa , vluchten 
alle meisjes weg. Zij hoort den vreemdeling aan en 
berispt hare speelnooten.) 

2". Elektra set Orestes aan tot wraak op Clytemnestra ; 
Goethe's Iphigenia in Tauris, Act III, Sc. I. (In 
buitenlandsche kleedij verschijnen Orestes en Pylades 
te Mycene, en doen zich voor als kwamen zij om de 
doodstijding van Orestes te brengen. Hun doel is 
evenwel den dood van Agamemnon te wreken. Elektra, 
die een ongelukkig leven leidt, wijst Orestes de plek, 
waar zijn vader het leven heeft moeten laten. Onuit-
wischbare sporen van bloed zijn sprekende teekenen 
van de gruweldaad. Zij wijst Orestes op de gevaren, 
die de kinderen te duchten hebben van een ontaarde 

') De oorspronkelijke tekst luidt: i skala 0.5 dec. turn lika med 10 
fot". Dit is woordelijk vertaald: Schaal van 0.5 dec. duim gelijkstaande 
met 10 voet. 
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moeder als Clytemnestra. Eindelijk drukt zij hem een 
dolk in de hand.) 

Er waren ingezonden vier schilderijen van de heeren 
P. Ph. Rink (van Oosterhout); D. Lewenstein (van Am
sterdam) ; P. C. de Moor (van Rotterdam) en Govaerts 
(van Maastricht). 

De totaal-indruk van het tentoongestelde was dit 
jaar niet bijzonder schitterend; hiertoe mag bijgedragen 
hebben de omstandigheid, dat men de schoone kopieën 
van Van Looy en Dunselman, naar werken uit Spaan-
sche en Italiaansche verzamelingen, in dezelfde zaal 
had geëxposeerd, maar ook vooral de armelijke en 
onoordeelkundige wijze, waarop de geheele zaal was 
ingericht. 

Hij afzonderlijke beschouwing der doeken bemerkte 
men al spoedig, dat de taak der Jury ditmaal niet 
moeilijk moet zijn geweest; het verschil in kwaliteit 
en opvatting is zoo groot, dat schier bij den eersten 
aanblik de betrekkelijke waarde der schilderijen in het 
oog valt. 

De eerstbekroonde .schilderij (gouden medaille), die 
van den heer P. Ph. Rink, is in academischen stijl 
behandeld; aan de teekening is veel zorg besteed, de 
kleuren zijn in fijnen toon gehouden cn doen meer aan 
een aquarel dan aan een olieverfschilderij denken. 

De heer P. C. de Moor (accessitj heeft meer naar 
krachtig coloriet en pikante tegenstelling van licht en 
bruin gestreefd, waardoor echter compositie en teeke
ning minder tot haar recht zijn gekomen; overigens 
mag het stuk eene aantrekkelijke schilderij heeten. 

De vervaardiger van dc schilderij, als n". 5 aange
duid , heeft hetzelfde onderwerp als de heer Rink ge
kozen , nl. Nausikaa en Ulysses. Waar de laatste ech
ter zijne figuren in het volle zonlicht plaatst, Iaat de 
auteur van n". 5 de handeling plaatsgrijpen in eene 
schaduwrijke omgeving; kleur en teekening in dit stuk-
zijn zeer middelmatig, ofschoon er veel zorg aan be
steed schijnt. 

Het tweede onderwerp „Elektra zet Orestes aan tot 
wraak op Clytemnestra" , was door den heer De Moor 
behandeld en eveneens door den vervaardiger van n". 
8; de groote moeilijkheden van dit onderwerp zijn 
door den heer De Moor grootcndeels ontgaan door 
zijne wijze van behandeling; in de perspectief zijn eenige 
onjuistheden waar te nemen. 

Nog minder goeds is te zeggen van n". 8; de ge
heele voorstelling is conventioneel en het tegendeel van 
klassiek; gelaatsuitdrukkingen en poses zijn karikatuur
achtig overdreven , het costuum van Elektra is stijf ge
drapeerd , dat van Orestes daarentegen goed geschilderd. 

Hopen wij ten slotte dat de verwachtingen, waartoe 
de verdiensten in de bekroonde werken aanleiding geven , 
niet worden beschaamd en een volgend jaar het peil 
der inzendingen dat van dit jaar zal overtreffen. 

(A. et A.) TENTOONSTELLING VAN-
DECORATIEF S C H I L D E R W E R K . 

Een tusschen gesmeed-ijzeren dragers hangend bord, 
dat bij het bloemperk voor het American-hotel te 
Amsterdam is geplaatst, noodigt de voorbijgangers 
uit tot een kijkje op de tentoonstelling van decoratief 
schilderwerk, georganiseerd door de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. 

Met het oog op de hooge vlucht, die de decoratieve 
schilderkunst in de laatste jaren hiertelande heeft 
genomen en het aantal talentvolle beoefenaars, dat zij 
telt, valt het denkbeeld eener tentoonstelling, waar de 
beste voortbrengselen op dat gebied bijeengebracht 
zijn, zeer zeker te roemen. Als men de zaal binnen
treedt, trekken allereerst de goed bestudeerde kopieën 
naar Italiaansche meesters en naar Rembrandt, door 

N . van der Waaij, de aandacht; het diepe, warme 
coloriet van de meesters der Renaissance is in deze 
studiën op voortreffelijke wijze weergegeven. Het figuur-
schilderen wordt door den heer Van der Waaij en 
zijn medewerker Witkamp over het geheel genomen 
met veel succes beoefend; dit blijkt o.a. uit de deco
ratieve figuren „Kunst en Industrie" (wandbeschildering) 
en het als schilderij behandeld plafond, ter tentoonstel
ling aanwezig. Gemakkelijk gedaan, juist van vorm 
cn aangenaam, pittig in waterverf geschetst, getuigen 
deze ontwerpen voor den ernst, waarmede de schilders 
hun taak hebben opgevat en voor hun meesterschap 
over den vorm. De kleuren der wandbeschildering, 
omlijst door een marmeren ordonnantie, zijn zeer stil 
gehouden ; het naakt en de fijne strakke plooien der 
dunne kleederen met hare grijsgele schaduwpartijen, 
benevens enkele vroolijk gekleurde attributen, waren 
hoofdmotieven voor de welgeslaagde decoratie. 

Het plafond huldigt de eigenaardig Fransche op
vatting van zwevende figuren in een fraaie wolken
massa, die men waarneemt door de met een balustrade 
omgeven zolderopening, waarachter kinderfiguren, half 
verscholen, eveneens het schouwspel gadeslaan. Ofschoon 
uit een oogpunt van stijl moeilijk verdedigbaar, heeft 
een dergelijk plafond veel aantrekkelijks, wanneer de 
groepeering der figuren smaakvol, de teekening correct 
en de kleuren aangenaam zijn — en aan deze eischen 
is door de samenstellers voldaan. De behandeling der 
waterverfstudie verdient in alle opzichten geroemd te 
worden. 

De heer Willy Martens stelt een dergelijk plafond 
tentoon — een schets in olieverf. Een wulpsche vrouwe-
figinir, met thyTSOSStaf en reehuid, ligt op een rustbed 
van glinsterend witte wolken in het luchtruim uitge
strekt; vroolijke kinderfiguren omzweven haar. Deze 
schets is zeer vluchtig, de vormen zijn slechts vaag 
aangeduid; als kleurcompositie schijnt dit ontwerp niet 
onverdienstelijk. 

Prof. G. Sturm zond photographieën van zijn car
tons voor de tcgel-sgrafnto's, die de gevels van het 
Rijks-museum zullen versieren. Een rijkdom van fi
guren, in I7e-eeuvvsche kleederdracht voortreffelijk 
geteekend, zijn, in een optocht met herauten en zege
wagens , deftig cn bedachtzaam gegroepeerd. Het ge
heel is rijk, decoratief en met zorg bestudeerd : of men 
echter al het schoone dier kunstwerken zal kunnen 
genieten, wanneer zij zich op de aangewezen plaats 
bevinden, betwijfelen wij sterk. Het in paneelen ver
deelde fries toch is behandeld als een soort van vlak-
versiering, de figuren zijn voor het meerendeel alleen 
in omtrek aangegeven; zal daardoor niet een onrustig 
effect worden teweeggebracht, dat het nauwkeurig be
zien der prachtige details eenigermate tegengaat? Als 
decoratief onderdeel zullen de reusachtige schilderijen 
hunne werking niet missen , maar zal men de moeite 
en de kunst niet betreuren, verspild aan composities, 
die, eenmaal op haar plaats in het bouwwerk aange
bracht, niet tot haar recht komen? De overige studiën 
van prof. Sturm zijn eveneens zeer interessant; de 
ernstige, bijna sombere opvatting der figuren met hun 
zware, gespierde vormen is een eigenaardigheid van 
den schilder, die velen bij de beschouwing zijner 
werken treft. Evenzoo het sterk sprekend Duitsch 
karakter der figuren en van hunne behandeling. Na
tionale kunst is dit — trots de groote artistieke eigen
schappen van het werk — niet. 

Van de door den heer A . F. Gips uitgevoerde kin
dergroepjes zijn photographieën tentoongesteld; losheid 
in de compositie concurreert hier met geestige vinding. 
Zijn schetsen van een wandvlak van een balzaal en 
een plafond van een schouwburgzaal, verdienen even-
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zeer de aandacht; de eerstgenoemde vooral is vroolijk, 
origineel van kleur en samenstelling. 

De heer Sluijterman stelt een goed ontworpen wand-
vlak in Rococostijl tentoon, en vervolgens nog eenige 
projecten voor de versiering van caisson-zolderingen, 
benevens photographieën van de uitgevoerde paneelen. 

Van den heer Andréa zijn een studie in olieverf naar 
damasten draperieën en andere goed uitgevoerde ver
sieringen aanwezig. De op naturalistischen grondslag 
ontworpen friezen en paneelen vertoonen een goed ge
dachte verdeeling en juiste styleering. Waarschijnlijk 
compositie's van leerlingen der kunstnijverheidschool '), 
verdienen deze uitingen eener nieuwe stijlrichting ten 
zeerste de aandacht; niemand zal de vinding, die in 
de compositie's schuilt, ontkennen, evenmin zal men 
aanmerking maken op de uitvoering, die bij sommige 
dezer studies niets te wenschen overlaat; of zij echter 
als „schoon geheel" algemeen zullen bevredigen, blijft 
vooralsnog de groote vraag. 

De heer Jesse stelt eenige kleurstudie's tentoon en 
de heer G. H . Baucr schetsen voor sgraffito's. De 
laatste zijn niet alle met dezelfde zorg ontworpen; de 
friesversiering met ruiters o. a. kan onmogelijk als 
ernstig werk beschouwd worden: daarvoor zijn de 
figuren te zeer misteekend en is de behandeling te 
hard, te onbeholpen. De nagemaakte gobelin-fries, 
eveneens door Bauer geëxposeerd, is met het oog op 
het doel niet onaardig ontworpen. De samenstellers 
zullen evenwel zelf moeten erkennen, dat hun product 
te veel glimt, te grof, niet fluweelachtig genoeg is om 
voor gobelin te worden aangezien; wij raden ze ten 
sterkste de door Marque nagemaakte gobelins in den 
foyer van den Rotterdamschen schouwburg in oogen-
schouw te gaan nemen, dan zal het verschil hun dui
delijk worden. 

Delftsche tegeltableau's, nagemaakt in porselein, 
een aantal kleine tegeltjes, voorgesteld door één por
seleinen tegel, waarop men, kinderachtig genoeg, een 
verdeeling in vakken heeft gemaakt, zijn weinig ver
kwikkelijke producten. Men kan ze echter hier aan
schouwen. Het ornement van de randen is mager en 
de compositie weinig verdienstelijk: in een der randen 
is verder de fraaie figuur van Gips (diploma Bakkerij
tentoonstelling) overgenomen; de kleur dezer tegels 
gelijkt niet in het minst op die van het Delftsch. 

Eindelijk zijn nog ter tentoonstelling aanwezig pho
tographieën van fraaie, met decoratief schilderwerk 
versierde vestibulen. 

Enkele inzendingen zijn onbesproken gebleven; zij 
behooren echter niet tot de belangrijkste en men vindt 
er een aantal voorbeelden bij van de onvervalschte 
huisschilders-ornementiek. 

(A.etA.) MASTIEK VOOR L A B O R A T O R I A . 
Een mastiek, dat goed tegen zuren bestand is en 

daarom voor werktafels en zuurkasten in laboratoria 
een goede plaats vindt, is misschien niet van algemeene 
bekendheid. 

Het wordt gemaakt uit een mengsel van 6 K G . 
duinzand, 2 K G . gewasschen krijtwit, 0.15 K G . goud
glit en 0.55 K G . gekookte lijnolie. 

Zand en krijt moeten goed droog worden gezift, 
vervolgens worden de droge bcstanddeelen goed dooreen-
gemengd, waarna men door langzame toevoeging van 
de olie een lijvig deeg verkrijgt, gereed om te ver
werken. 

De laag wordt ter dikte van 1 '/j a 2 cM. aange
bracht en moet goed worden aangestampt. 

1) Toen wij de tentoonstelling bezochten was nog geen catalogus 
aanwezig. 

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 . 

Vergadering van Zaterdag 1 October 1S87. 
Op de gewone maandelijksche vergadering, door deze Ver

eeniging gehouden, werden eenige afleveringen van het werk 
Ie ts o v e r k l e u r en s t i j l , van den heer Van Grieken, met 
belangstelling bezichtigd, terwijl tot leden van de jury voorde 
beoordeeling der uitgeschreven prijsvraag «eene boerderij" be
noemd werden de heeren Bos, Huurman en Kruisinga. 

De heeren Hazeu, Kruisinga cn Wibbelink, resp. iste-Secre-
taris, Penningmeester en Bibliothecaris der Vereeniging, brach
ten achtereenvolgens hunne jaarverslagen uit. Wij teekenen 
daaruit aan, dat 7 nieuwe leden toetraden, terwijl de Ver
eeniging door verschillende oorzaken 11 leden verloor; dat 
de ontvangsten in het afgeloopen boekjaar ƒ 3 8 2 . 3 7 b e d r o e g e n 
en de uitgaven ƒ 3 3 3 9 1 ' / , , zoodat er een batig saldo is van 

ƒ 4 8 4 6 . Tot het nazien der rekening van den Penningmeester 
werden door het bestuur de heeren Schwitters en Huurman 
aangewezen. 

Daarna werd de verkiezing van een nieuw bestuur aan de 
orde gesteld, daar .volgens het reglement alle bestuursleden 
aftreden, maar terstond herkiesbaar zijn. Op voorstel van den 
heer Huurman, waarmede alle leden krachtig instemden, werd 
de Voorzitter, de heer Mcolenaar, bij acclamatie herkozen. Na 
gehouden stemming werden de heeren Hazeu, Hoekzema, 
Kruisinga, De Vries en Wibbelink herkozen cn de heer Ped-
demors in plaats van den heer Nijhuis tot bestuurder benoemd. 
Na verkoop van eenige weekbladen bij opbod, werd de verga
dering gesloten. 

V A R I A . 
Middel tegen het ontsporen van sneltreinen op gladde 

rails. De Hinckleysche locomotievenfabriek te Boston, 
in de Vereenigde-Staten van Amerika, heeft een nieuw 
systeem van locomotieven onderhanden, dat zich van 
het oude in hoofdzaak onderscheidt, doordat het slechts 
één enkel stel drijfwielen bezit en tot het bereiken van 
een verhoogde snelheid is ingericht. Eene Maatschappij 
te Boston heeft zulk een locomotief voor eene proef
neming besteld en is voornemens de zoogenaamde 
bliksemtrein „de vliegende Yankee" op de lijn Bos
ton—Maine daarmede te doen loopen. Bij dit systeem 
zijn groote veranderingen aangebracht en vele verbe
teringen van niet gering belang toegepast. Ook tegen 
het doorslaan van de drijfwielen bij het aanzetten van 
beweging, het slepen of glijden der wielen over de 
rails en over het algemeen tegen het „niet pakken" 
zijn maatregelen genomen, die het gevaar van ontsporen 
sterk verminderen. Een straal droog zand zal door 
sterk saamgeperste lucht over de rails vóór de drijf
wielen gespoten worden, eene vinding, die op vele En
gelsche spoorwegen in gebruik is en thans bij wijze 
van proef op de Chicago—Barlington- en Quincijlijn 
wordt toegepast. Daar het op de rail gespoten zand 
bij middelmatige snelheid onmiddellijk onder het drijf-
wiel geraakt, kan het niet van de rails door wind, 
regen of trilling verwijderd worden. Proeven in Enge
land hebben bewezen, dat het zand van grooten invloed 
is op de geschiktheid van het éénstel drijfwielensysteem. 

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 . Het cijfer, op de begrooting van Waterstaat uitge

trokken voor onderstand aan ambtenaren bij den aanleg der 
Staatsspoorwegen, die in 1S8S zullen worden ontslagen, bedraagt 
/ 26,000. Die onderstanden zullen worden toegekend volgens 
Kon. besluit aan hen, die er aanvraag om doen. Zij, die minder 
dan 10 jaar dienst hebben, blijven buiten aanmerking. Door 
de overigen wordt onderstand genoten gedurende hoogstens ' / , 
van den tijd, dien zij in dienst zijn geweest. Het bedrag zal 
bepaald worden op niet meer dan de helft der laatst genoten 
bezoldiging, tot een maximum van ƒ 1500. 

— Zaterdag 1 October heeft aan het bureau van het uitvoe
rend comité der te 's-Hage te houden tentoonstelling van oude 
en nieuwe kunstnijverheid de opening plaatsgehad van dc 
inschrijvingen voor het maken en leveren in leengebruik van 
een deel van het tentoonstellingsgebouw, zijnde gevel en de
coratief hieronder niet begrepen. 

Het werk is gegund aan C. J. van Roode Jr., als zijnde in 
verband met den opgegeven prijs per M*. schotwerk en tafels 
de laagste inschrijver. 
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A M S T E R D A M . De examens voor de akte 
in teekenen middelbaar en lager onder
wijs zijn 26 Sept. j l . begonnen ; zij worden 
gehouden in het Rijks-museum te Amster
dam in enkele der lokalen van de Rijks
normaalschool voor teekenonderwijzers. Zij 
zijn voor het publiek toegankelijk en zul
len duren tot 3 December. 

Voor hen, die de akte verlangden voor 
M . O. M*. (rechtlijnig teekenen en de pers
pectief) en O. (boetseeren) is het examen 
begonnen 26 Sept. en liep eergisteren ten 
einde. Voor de eerste akte hadden zich 
opgegeven 17 candidaten, een is niet op
gekomen; 4 trokken zich gedurende het 
examen terug en geslaagd zijn de heeren: 
J. H . A . M. Bianchi, te's-Gravenhage; H . 
J. Caners te Ravenstein; J. Haag te A m 
sterdam ; J. B. van Haaren, te Rotterdam; 
P. M . A . Herrmann te Amsterdam; N . \V. 
L i t te Groningen; j . L . M . Lauweriks, tc 
Roermond. 

Voor de akte O waren er vier candidaten. 
De akte is uitgereikt aan de heeren C. 
Bruyn Jr., te Zaandam, en J.H.Schroder, 
te Amsterdam. 

A S S E N . Voor de betrekking van ge
meente-architect (jaarwedde / 9 0 0 ) hebben 
zich 76 sollicitanten aangemeld, onder 
welke zelfs twee ingenieurs. 

B E N O E M I N G E N . 
— Bij Koninklijk besluit van 30 Sep

tember 1887 n°. 21 is Dr. J. F. van Bem-
melen, adsistent bij het Museum van Na
tuurlijke Historie te Utrecht, voor het 
tijdvak van 1 October 1887 tot en met 31 
Juli 1888, benoemd tot leeraar bij de Nor
maalschool voor Teekenonderwijzers en 
bij de school voor Kunstnijverheid te Am
sterdam. 

— Tot tijdelijk opzichter-teekenaar bij 
de gemeentewerken te Nieuweramstel is 
met ingang van 10 October a s. benoemd 
de heer H. van Someren, thans dagelijksch 
opzichter bij den bouw eener school te 
Ossendrecht. 

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

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

u 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 18' " October 1887, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen by' de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek A X . 
Levering van stalen spoorstaven, 

stalen lasch- eneindplaten, sta
len schroefbouten en ijzeren 
haakhouton, ton behoeve vanhet 
tweede spoor tusschen KRTJI-
NINGEN en MIDDELBURG. 

Bestek A Y . 
Levering van eikenhouten dwars

liggers en van eikenhout voor 
wissels en kruisingen, ten be
hoeve van het tweede spoor 
tusschen KRTJTNINGEN en 
MIDDELBURG. 

De besteding geschiedt volgens art. 22 
resp. art. 12 van het bestek. 

De bestekken liggen van den 5d'" October 
1887 ter lezing aan het Centraalbureau bij de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H E. BEUNKE te 
Breda en zjjn op franco aanvraag aan ge
noemd Centraalbureau (Aid. Wegen Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50 per 
stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg cn Werken). 

Utrecht, den October 1887. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM, zullen op Maandag 17 October 
1887, des middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a. Het vernieuwen in ijzer van 
de brug N°. 229 over den Zwa
nenburgwal vóór de Zwanen 
burgerstraat en bijbehoorende 
werken. 

b. De levering van bijna 50 ton 
Balkijzor voor de brug N". 220 
over den Zwanenburgwal vóór 
de Zwanenburgerstraat. 

c. Het leveren van Hardsteen werk. 
De Voorwaarden dezer Aanbesteding zjjn 

uitsluitend te verkrjjgen ter Stads-drukkern, 
tegen betaling van ƒ 1 . — voor desuba(met 
één teekening), ƒ0.50 voor de sub b (met 
één teekening aangehecht) en ƒ0.50 voorde 
sub c genoemde (met één teekening aange
hecht). 

Inlichtingen worden gegeven, voor de sub 
a en A genoemde ten Kantore van den Stads-
Architect, Raadhuis kamers N°. '.16 en 102, 
cn voor de sub c genoemde ten Kantore van 
den Stads-Ingenieur, Raadhuis Kamer N°. 
'J3, des ochtends van 10—12 uur, gedurende 
de week welke der besteding vooraf gaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E J 0 L L E . 

Amsterdam, 0 October 1887. 

Notaris VAN ITTERSUM te Vianen, 
zal ten verzoeke van de Firma: »MIJN-
L1EFF KN C°." aldaar, op Woensdag 26 Oc
tober 1887, 's middags om Vi uur, in het 
Logement »IIBT ZWIJNSHOOFD", te Vianen, 
publiek verkoopen: 

Eene in volle werking zijnde 

Fabriek van Pannen en Plavuizen, 
gunstig gelegen aan het Kanaal van Amster
dam naar de Merwede, (Sectie Vianen—Go-
rinchem) onder de gemeente Vianen, met 
Bouw-, Weiland en Hakhout, geheel 
groot 11.8848 H . 

De opstal bestaat uit 3 Ovens, 5 groote 
Droogloodsen, Directeurswoning, 11 
Arbeiderswoningen, Wagenhuis en 
Paardenstal. 

De massa der perceelen staat slechts op 
ƒ 15760.—. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K 1,1.1 \ , T I S S O T éi C". 

Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van jjzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

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 IV". 8 3 9 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge 

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

geleverd. 

AANBESTEDING 
KERK met TWEE TORENS. 

H E T R. K. PAROCHIAAL KEIÏKKE-
STUUR VAN DEN H . JOZEF TE TILHURG 
is voornemens in bjjzjjn van den daarmee 
gelasten Architect H. .1. V A N TULDËR op 
M A A N D A G 24 O C T O B E R 1887, 
des voormiddags ten 11 ure, onder nadere 
goedkeuring, in 't Koffiehuis van 't Hotel 
DE GOUDEN A P P I L , bjj den Heer B K 0 X op 
den Heuvel te Tilburg, 

publiek aan te besteden: 
Het voltooien door verlenging der 

in 1872 gedeeltelijk gebouwde 
St. Jozefkerk en het daaraan 
bouwen van twee torens met 
de levering van alle materialen, 
benevens het restaureeren van 
het bestaande gedeelte zooals 
dit in 't gedrukte bestek is om
schreven en bedoeld. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrij
ving volgens artikel IS van het bestek, zul
lende de aanwijzing in loco worden gedaan 
op Maandag 17 October e. k.; de bij
eenkomst is ten 11 ure, in boven vermeld 
Koffiehuis. 

Nadere informatién zjjn ', e hekomen bjj 
den Architect H . .1. V A N TULDEI! , Spoor-
laan S72 te Tilburg, alwaar, behalve de ont-
werp-teekeningen, nog menigvuldige teeke
ningen op grootere schaal dageljjks van des 
voormiddags 10 tot 12 en des namiddags 
van 2 tot 5 ure, uitgezonderd des Zondags, 
te bezichtigen zjjn. 

De bestekken zijn, zoolang de voorraad 
strekt, op franco aanvrage onder toezending 
van /1.50 verkrijgbaar vanaf 10 October e. k. 
bjj den drukker en boekhandelaar W I L L E M 
BERGMANS te Tdburg 

PH0T0LIII10GR4PÜIE, P H O T O Z I M t t P H l 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 zijne inrichting voor P h » l » l l l h » f r»|ihle, 
byzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor iMioio/.ineo-
crapinc voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne Ktrrèotypr-lnrlcl i l i i ig voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H E M E . 

RLÖOS & fig I.IIHH liMI 
R O T T E R D A BI 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

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, 

F a n c o n v a l - , n o r p h i e r - e n b a s a l t k e i e n . 

W. WEIMER, 
5 6 W a r m o e s s t r a a t , A m s t e r d a m . 
ATELIER tot hdt vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en aparte-
mentwerk. 

Eenig etablissement in Amsterdam. Con-
curreerende prjjzen met het Buitenland. Eene 
nieuwe sorteering monsters en teekeningen 
steeds voorhanden. 

Magazijn van Spiegel- en Vensterglas. 
en daarmede in verband staande artikelen. 
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BECKER & BODDINGH. - ARNHEM. 
K O N I N K L I J K E FABRIEK VAN 

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

en andere 

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

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

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

15. U O L 8 B O E R . - .A-ruliern. 
r j n v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n K o n i n g . 

^ , r • 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 

met Zilver 18«8, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES. MEETKETT1NGEN. 15RIEF- en PAKKETBALASSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN. enz, enz. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakeishaven H'. 3, Rotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyanisecrcn is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Reljriftche k l u i t - en 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. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L , D, LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K ' ~ J . v j M f u . HATUURL ASPHALT 

AMSTERDAM F l 1 ™ 1 » VAL l)E TRIÏE8S 
Beltweg N" . 3 . Hj^Jf t g l p P Z W I T S E R L A N D . 

G e c o i i i p r i i n e e r d e A s p h a H w e g e i e n d i t o D o r s e h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n . 

K e l d e r s . 
Koir- e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z ( j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e l o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bij den Heer 
H . G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F . t\2, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

D E L U T T & C°. 
Oostxeedljk 2 MM, Motter dam. 

VLOER-enWANDTEGELS, 
T R O T T O I R - , ( M U M E . \ U Z E R S T E E X T E G E L S . 

Groote voorraden. 

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

STOOMKETELS « W E I I T U K I N . 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188S bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (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 . 

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 IN 

Nhvtoe Constructie 
B R A N D S P U I T E N . 

TORENUUIttYERKEN 

op 
LUIDK L O K K E N , 

binnen- en buitenlandsche Ten
toonstellingen bekroond. 

ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 
Oonden en Zilveren Medailles. 

J. H. DE VRIES. 
Decoratieschilder 

Z . M . d e n K o n i n g . 
SPECIALITEIT 

P I E R R E - O R N É E . 
Nieuw versieringsmateriaal voor 

bouwwerken, bekroond met het Eere
diploma (hoogste onderscheiding) op de 
Internationale Tentoonstelling van 
Bouwmaterialen en aanverwante artike
len te Groningen, in 1SS0. 

Onovertrefbare vervanging van 
Sgraffito, biedt volkomen weerstand aan den 
invloed van ons klimaat, kan met het groot
ste succes worden gebezigd voor het ver
sieren van Pilasters, Friezen, Schil
den, Borstweringen, Wandbekleedin-
gen enz., wordt geleverd in luie gewenschte 
afmetingen, voor verzending geschikt, en 
des gewenscht overeenkomstig de tee
kening van den Architect. 

Monsterstukken worden op franco aanvrage 
gaarne ter bezichtiging toegezonden door den 
vervaardiger J. H. DE VRIES, te Groningen 
A-Kerkstraat, en door de Agenten: 

Firma Brlnck en Van Veen, Damrak (J0 te 
Amsterdam. 

J. van Eek en Zoon, Gierstraat tc Haarlem. 
k. E. Braat, Goudsche singel 98, te Rotterdam. 
A. Singels Azn., Op de Vest, te Dordrecht. 
H. C. Lathouwer!, te fught en 's Bosch. 
k. de Morie, Achter-Twjjnstnvat, Utree/tl. 
C. Teunissen, Smitstraat, Nijmegen. 
k. I. A. Andrietten, II inlerswijk. 
S. J. H. Trooster, Terborgstraat, Zwolle. 
S. A. Coltof, Tuinen, Leeuwarden. 

Verklaringen van H.H. Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheid reeds 

gedurende 2 jaren bljjkt. 
Gedrukt bij ö. W. ni der Wiel & O., te Aroita. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 42. Z A T E R D A G 15 OCTOBER 1887. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ 

R C H I T E C T V R A E T Ï J M I C I T I A 

A.WoWa, 
Redacteur-uitgever F. W. V A N GENDT JGz. ABONNEMENT / 2.2$ per 3 maanden of wel usgulden per jaar, bij 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentieni vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraal 2S, Arnhem. / 7-5° e" Nederlandsch-Indie" f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amieitia [AX SPRINGER, A D V E R T E N T I E X ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
M. (;. JANSEN en A. REIJDING. 

Stukken, desa Redactie betreflende, te idresseeren aan den beer 
A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 

cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen ' 
AFZONDERLIJKE NOMMKKS, bij contante betaling ad rpcent per stuk 

:*n 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
enal, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den heer Arnhem en bij den Hoofd-correspondent JOH. G. STKMI.ER CZN., Boek-

G . A . ZEEMAN, Lcidschettraal 60, te Amsterdam, handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

8 8 9 s t e gewone vergadering, te houden op Woensdag 
den igden October, des avonds te acht uren, in het 
American Hotel op het Leidscheplein alhier. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
l " . Mededeelingen van het Bestuur. 
2°. Installatie der nieuwe leden. 
3 " . Ballotage van den heer A . H . Hartkamp, voor

gesteld door de heeren Piet Springer en Karei Meijer. 
4". Bijdrage van den heer H . G. Jansen. 
5 ° . Kunstbeschouwing door den heer H . J. Wigman. 

Namens het Bestuur: 
De Iste-Secretaris , 

G. A . Zeeman. 

(A.etA.) D E V L A A M S C H E SCHOUWBURG 
TE BRUSSEL. 

Met grooten luister werd op den avond van i 
October de nieuwe Vlaamsche schouwburg te Brussel 
ingewijd. Het gold dan ook een triomf der Vlaam
sche beweging, die slechts behaald was na jaren van 
inspanning; geen wonder, dat den hoofdpersonen, in de 
eerste plaats den populairen burgemeester Buis en niet 
minder den talentvollen architect Jean Baes, schitterende 
ovaties ten deel vielen. 

Het is niet gemakkelijk om zonder afbeeldingen een 
juiste beschrijving van het gebouw te geven; vooral 
het uitwendige wijkt geheel en al af van het gewone type. 

Het meest in het oogvallend in de ordonnantie zijn 
de ijzeren balkons welke, vier verdiepingen hoog, 
correspondeerende met even zoovele galerijen, langs 
beide zijgevels van het gebouw zijn aangebracht; de 
voorsprong dezer balkons wordt naar boven telkens 
minder, zoodat het geheel eenigszins den indruk van 
eene Indische pagode teweegbrengt. 

De voorgevel is in drie traveeën ingedeeld , welke 
op de hoogte van den hoofdfoyer groote halfcirkelvor
mige glasvelden bevatten, met eene kleinere deur in het 
midden, zooals men dit bij Eransche voorbeelden dik
wijls aantreft. Drie busten, waarbij ook die van Vondel 
voorkomt, dienen tot bekroning der deuren. 

De détails vertoonen Vlaamsche vormen; in hoofd-
De Redactie van Archltec 

vormen en groepeering is echter in de eerste plaats 
rekening gehouden met de eischen der practijk, wat 
echter, dank zij den goeden smaak en de grootsche 
fantasie van den ontwerper, juist oorzaak is geweest 
van eene zeer origincele en schilderachtige oplossing. 
Hardsteen, zandsteen en ijzer zijn de voornaamste 
materialen, aan het uitwendige toegepast. 

Het gebouw aan den hoofdgevel binnentredende, 
komt men door een peristyle in de trapzaal, welke 
vierkant van grondvorm is; ter weerszijden van het 
controle-bureau voeren breede trapvleugels naar de 
benedenloges en naar den foyer. Deze foyer is zeer rijk 
in Vlaamsche-renaissancen geest gedecoreerd ; de grond
toon is donkerrood, waarop de wapens en deviezen, 
waarmede tie wanden versierd zijn, en vooral het faience 
en porselein zeer gunstig uitkomen; aan de beide korte 
einden zijn de, in eikenhout betimmerde, buffetten 
geplaatst, eveneens met fraai aardewerk versierd; de 
verlichting geschiedt door middel van zeer artistiek 
bewerkte kronen van gesmeed ijzer. Ook deze zaal 
wijkt geheel af van het gewone type van een schouw
burgfoyer. Een foyer voor de mindere rangen bevindt 
zich vlak erboven en is uit den aard der zaak minder 
weelderig van uitvoering. 

De toeschouwersruimte bevat, zooals reeds is gezegd, 
vier hoog galerijen, die allen onmiddellijk met de 
ijzeren balkons aan de gevels in verband staan; 
deze galerijen eindigen op zekeren afstand van den 
tooneelwand. De architect heeft aan deze schikking 
(waarbij wel eenige plaatsruimte verloren gaat) de 
voorkeur gegeven, ten einde de rijke en smaakvol 
ontworpen omlijsting der tooneelopening geheel tot haar 
recht te doen komen. Deze oplossing van het moei
lijke vraagstuk omtrent de aansluiting der galerijen aan 
de tooneelopening, is zeker nieuw; of ze echter navol
ging vinden zal, durven wij betwijfelen. Onder de 
galerijen zijn nog baignoires aangebracht en de bak is 
verder ingedeeld op de gewone wijze in stalles en 
parket. 

Ook de grondkleur van deze zaal is rood; de borst
weringen van alle galerijen zijn versierd met cartouches, 
waarop spreuken cn rijmen voorkomen; deze soort de
coratie is hier wel wat overdreven , want men telt meer 

ra et .Amieitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initialen \.nyA: 
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dan zestig zulke opschriften; de lichtkronen zijn ook 
in gesmeed ijzer uitgevoerd. 

Het orkest is, evenals te Bayrcuth, onzichtbaar; de 
voetlichten zijn niet aan den rand van het tooneel, 
doch op de afscheiding tusschen de orkest- en de toe
schouwersruimte geplaatst, zoodat het licht door 
reflectors, over de hoofden der muzikanten, op het 
tooneel wordt geworpen. 

Verlichting en acustiek moeten goed voldaan hebben. 

(A.etA.) E E N BOUWKUNDIG PROCES. 
Donderdag j.1. werd door de 2 l le kamer der Arron-

dissements-rechtbank, alhier, uitspraak gedaan in een 
geding , hetwelk een, voor bouwkundigen niet onbe
langrijke , rechtsvraag behandelde. 

In aanmerking nemende hoe in de laatste jaren de 
bouwkundige processen in aantal toenemen en hoe 
menigeen, zich in de practijk bewegende en volkomen 
op de hoogte meenende te zijn van zijn taak als bouw
meester of uitvoerder, zich dikwijls eensklaps in quaes-
tien gewikkeld ziet, waarvoor hij zich met alle zaak
kennis en de beste bedoelingen gewapend, niet kan 
wachten, achten wij het niet ondienstig zooveel moge
lijk de aandacht van vakgenooten op de voorkomende 
gevallen te vestigen. 

Wij laten hier een kort overzicht van de quaestie 
volgen: 

In het voorjaar van 1885 werd door den architect 
W. aanbesteed: het bouwen van vier huizen voor re
kening van S. voor % , G. voor '/» e n den architect 
W. voor ' / i gedeelte. Het werk werd echter niet ge
gund en met onderling goedvinden werd besloten, dat 
het in eigen beheer door den architect W., voor ge
meenschappelijke rekening, zou worden uitgevoerd te
gen overeengekomen honorarium. 

Men kwam verder overeen, dat de bouwsom/60,000 
niet te boven zou gaan , zonder dat echter een schrif
telijk contract in dien zin werd opgemaakt. 

Naargelang de bouw vorderde , werd door S. en G. 
hun aandeel ad -jt en in de bouwsom bijgedragen, 
hetwelk echter niet voldoende bleek te zijn om de 
huizen geheel te voltooien; zij weigerden echter meer 
te betalen dan de overeengekomen som. De architect 
W. wees hun op het feit, dat in het vroeger gemaakte 
bestek posten voorkwamen, welke door de directie 
geleverd zouden worden, als schoorsteenmantels, bal
konhekken , versierde ankers, parketvloeren enz. en 
dat dus het bedrag hiervan onder alle omstandigheden 
eene extra rekening tengevolge zou gehad hebben, 
terwijl bovendien door S. en G. tijdens den bouw ver
schillende veranderingen en meerdere leveringen waren 
gelast, die eveneens de rekening hadden verhoogd. 

W. verlangde dus betaling volgens rekening, terwijl 
S. en G. de mondelinge overeenkomst als een contract 
van aanneming wilden beschouwd zien en dus niet 
meer wilden betalen dan het maximum van hun ge
deelte van ƒ 60,000 , en vandaar het proces. 

In eerste instantie .werd door de Rechtbank beslist 
(18 Nov. '86), dat de gedaagden S. cn G. verplicht 
waren de rekening te accepteeren en er dus van een 
contract van aanneming geen sprake was. De rekening 
werd hierop aan gedaagden beteekend met de mede
deeling, dat alle bescheiden voor de rekening en ver
antwoording ter griffie waren gedeponeerd. 

De rekening en verantwoording werd nu wel door 
een der gedaagden nagegaan, maar de rekening werd 
niet betwist. De zaak werd daarna nogmaals aanhan
gig gemaakt, waarbij door gedaagden een onderzoek 
der rekening en verantwoording door deskundigen werd 
gevraagd en bovendien nogmaals het beginsel werd ge
handhaafd , dat hier van geen rekening en verantwoor

ding kon sprake zijn. Door den eischer werden hierop 
verschillende gronden aangevoerd, waaruit blijken moest, 
dat door gedaagden groote afwijkingen van het vroe
ger opgemaakte bestek waren gelast; ten overvloede 
werd door den eischer een getuigenverhoor aangebo
den , ten einde te bewijzen, dat gedaagden tijdens den 
bouw, evenmin als eischer, de vroegere overeenkomst 
nog van kracht beschouwden. 

Het deskundig onderzoek werd door den eischer 
bestreden op grond, dat gedaagden zich door deskun
digen hadden kunnen doen voorlichten bij het inzien 
der rekening en verantwoording. 

De Rechtbank vereenigde zich met de laatste ziens
wijze, verwierp het deskundig onderzoek en gelastte het 
aangeboden getuigenverhoor op 16 December e.k. 

De eind-uitspraak hopen wij later mede te deelen. 
Voor den eischer trad op Mr. Goseling en voor de 

gedaagden Mr. Haas. 

(A.etA.) D E S C H R I J N W E R K E R S L I J M EN H A R E 
TOEPASSING. 

Als men op het gebied van materialenkennis voort-
werkt , ontmoet men bouwstoffen, die een minder ge
wichtige plaats innemen, doch niet stilzwijgend voorbij
gegaan mogen worden. Als een zoodanig artikel be
schouw ik de lijm, die voor onze betimmeringen zoo 
onontbeerlijk is. 

Ik hoop den weiwillenden lezer dan ook geen on
dienst te doen door over dit onderwerp een en ander 
mede te deelen, en wensch hiermede een tweeledig 
doel te bereiken, n.1. uitbreiding van het vak der mate
rialenkennis en meerdere voorlichting van den werkman 
bij de behandeling van de te verwerken bouwstoffen. 

Behalve uit eigen ervaring, spruiten de volgende mede-
deelingen uit verschillende werken over technologie 
voort. 

De schrijnwerkerslijm wordt uit verschillende stoffen 
bereid, zooals: afval van gedroogde, uitgelooide huiden 
en perkament, runderpooten, oude handschoenen enz. 
Deze stoffen worden met den naam van lijmgoed be
stempeld. 

De allereerste bewerking, die het lijmgoed ondergaat, 
is het kalken, welke behandeling moet dienen om het 
tegen bederf te vrijwaren. Daartoe blijft het gedurende 
2 of 3 weken in kalkmelk gedompeld, onder gedurig 
omroeren; daarna wordt het lijmgoed met koud water 
gewasschen om de kalk te verwijderen. ') 

Met het koken en vormen van de lijm wordt daarna 
aangevangen; dit vooral vereischt veel oplettendheid, 
daar de lijm, door langdurig koken, dc eigenschap 
verliest in de koude te stollen. -) 

De lijmziederij heeft boven een open vuur of door 
middel van stoom plaats. De eerste methode is het 
meest in gebruik en zal kort worden omschreven. In 
een fornuis zijn twee ketels naast elkander ingemetseld; 
de eerste, die onmiddellijk verwarmd wordt en het hoogst 
is geplaatst, dient tot het verwarmen van het water, 
dat, bij de bewerking, gebruikt wordt. De tweede, 
waarin de lijm gekookt wordt, verwarmt men door de 
verbrandingsproducten van den vorigen ketel. Deze 
ketel is van een dubbelen, met gaten doorboorden bo
dem voorzien, zoodat het lijmgoed niet met den sterk 
verwarmden ketelwand in aanraking kan komen. Lager 
nog dan deze ketel, is een derde geplaatst, welke dient 

') Het behandelen met kalkmelk geschied], volgens Dr. Max Zaen-
gerle, een autoriteit up chemisch «bied, met het doel de vetdeelen en 
andere zelfstandigheden los te maken, af te zonderen (toêg zu fa-ingen). 

Keil. 

*) Het stollen bij bekoeling kan ook worden voorkomen dóór toe
voeging van een geringe hoeveelheid salpeterzuur en zinksulfaat. Hier
door blijft de bekoelde lijm (schakcllijm) evenwel hare hechtende eigen
schappen behouden. Red. 
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om de lijm te klaren en de onzuiverheden te doen 
bezinken. 

De lijmketel wordt allereerst met lauw water ge
vuld ; men brengt daarin vervolgens het lijmgoed, 
waarna de inhoud zoo snel mogelijk aan het koken 
gebracht wordt. Het lijmgoed lost daarbij langzamer
hand op. Er vormt zich een schuim, dat spoedig ver
wijderd wordt. Onder gedurig omroeren zet men het 
verwarmen voort totdat de vloeistof zacht kookt. Men 
onderzoekt of de lijm gaar is, door van tijd tot tijd, 
enkele druppels op een porseleinen schoteltje te doen 
vallen. Stollen deze tot een vaste massa, dan is de 
lijm gereed. Men vermindert dan het vuur, voegt 
een weinig aluin aan de lijm toe, laat haar een half 
uur in rust en doet haar vervolgens in den klaarketel 
overgaan. Nadat de onzuiverheden bezonken zijn, 
tapt men de vloeistof af, door middel van een kraan 
in de nabijheid van den bodem. Wat het eerst uit de 
kraan loopt, is eenigszins troebel en wordt afzonderlijk 
opgevangen; het overige brengt men over in houten 
kastjes van 15 cM. lengte en 4 cM. breedte, welke 
7.5 tot 10 cM. diep zijn. Nadat de lijm gestold is, 
verwijdert men haar uit de vormen, snijdt haar, om 
het drogen te bevorderen, met een fijn koperdraad in 
bladen van I cM. dik en droogt haar vervolgens op 
een in een raam gespannen netwerk. 

De bladen, welke de indrukken van het net aan
nemen , worden daarna aan een hoek doorboord en aan 
touwen geregen, waaraan zij zoolang blijven tot zij 
volkomen droog zijn. 

Dit is de beste Hollandsche of Vlaamsche lijm, die 
zeer weinig gekleurd is; door de omschreven wijze 
van behandeling te herhalen, verkrijgt men de schrijn
werkerslijm , welke iets meer gekleurd is. 

Goede schrijnwerkerslijm vertoont uitwendige eigen
schappen, waarnaar zij bij den inkoop kan beoor
deeld worden. Zij moet gelijkmatig bruinachtig geel 
of lichtbruin, zonder vlekken , blinkend, klaar door
schijnend , hard en bros zijn, in de lucht droog blijven, 
bij 't buigen bot afknappen en glazig blinkende breuk
vlakken vertoonen; in koud water, zelfs na verscheiden 
dagen , louter opzwellen en kleverig worden, zonder 
zich op te lossen. Breekt zij in schilfers, dan bevat 
zij onvolkomen gekookte, peesachtige deelen, hetgeen 
echter (wanneer het niet al te sterk het geval is) geen 
reden is haar af te keuren. 

Legt men de lijm 24 uren lang in een ruime hoe
veelheid water van ongeveer 15", dan zwelt zij aan
merkelijk en zuigt eene hoeveelheid water op, welke 
het vijf- tot zesvoudige van haar eigen gewicht bedraagt. 
Hoe grooter samenhang en veerkracht de lijm in dezen 
gesmolten toestand vertoont, des te vaster bindt zij bij 
't gebruik, en hoe grooter de vermeerdering in gewicht 
is, des te voordeeliger is zij, d. i. des te verder reikt 
men met een bepaald gewicht aan lijm toe, des te 
dunner laat zij zich uitstrijken. 

Bij het koken van lijm zij opgemerkt, dat een roo-
kend vuur schadelijk op dc lijm inwerkt en door lang 
koken haar bindend vermogen vermindert. 

Het aaneenlijmen van stukken hout dient met groote 
oplettendheid gepaard tc gaan. De lijnwaad moet fijn 
en nauwelijks te onderscheiden zijn; een dikke lijmnaad 
geeft niet alleen een slecht aanzicht, maar maakt de 
verbinding ook minder hecht. Men strijkt de lijm, 
welke noch te dun noch te dik mag zijn , snel, behoor
lijk heet, dun en gelijkmatig op de oppervlakte van de 
houtstukken uit, klemt deze met de lijmtang of den ser
geant vast aaneen, cn laat ze in dien toestand totdat 
de lijm gedroogd is. Op vlakken, die met de tand-
schroef eenigszins ruw gemaakt zijn, hecht de lijm be
ter dan op zeer gladde oppervlakten, vooral wanneer 

het hout een dicht weefsel vertoont. Op eindclingsch 
hout vat zij bij het uitstrijken gewoonlijk niet zoo goed 
als op draadsch hout; men komt hieraan tegemoet, 
door het vlak vooraf met knoflook of brandewijn te 
bevochtigen. 

Voordeelig is 't de te lijmen voorwerpen vooraf aan 
de warmte van de zon of kachel bloot te stellen. De 
werkplaats mag in ieder geval niet koud zijn. 

Blijkens proeven kan men, bij goed aaneengelijmde 
platte vlakken de volgende cijfers aannemen voor de 
krachten, die noodig zijn om twee oppervlakten van 
1 m M ' van elkaar te scheuren. 

A . Indien eindclingsch hout op eindclingsch hout 
gelijmd is: 

Roodbeuken 1.5 K G . 
Haagbeuken 1.01 „ 
Eiken 1.22 „ 
Dennen 1.05 „ 
Eschdoorn I .— „ 

B. Indien draadsch hout op draadsch hout ligt: 
Haagbeuken 0.79 KG. 
Roodbeuken 0.78 „ 
Eschdoorn 0.63 „ 
Eiken 0.55 „ 
Dennen 0.24 „ 

Deze getallen zijn natuurlijk slechts bij benadering 
juist en aan zeer aanmerkelijke wijzigingen onderhevig ; 
zij zijn afhankelijk van den aard der lijm , den toestand 
van den dampkring enz. 

Ten slotte zij nog opgemerkt dat, indien gelijmde 
voorwerpen aan vocht worden blootgesteld, een toe
voeging van gekookte lijnolie, in de hcete, niet te 
dunne lijm geroerd, voordeelig werkt. 

L . J. R. 

(A. et A). INGEZONDEN. 
De heeren G. H . Bauer & Zoon schrijven ons het volgende: 
»In uw laatste nommcr wordt onze inzending van «geschilderd 

weefsel" op de tentoonstelling der Maatschappij tot bevordering 
van Bouwkunst «gobelin-imitatie" genoemd, en als zoodanig 
beoordeeld. 

Het door ons ingezondene is eene proeve van decoratieve 
beschildering van grof weefsel, waarbij wij getracht hebben het 
idee van imitatie geheel buiten te sluiten". 

Indien wij bij ons bezoek aan de tentoonstelling van een 
catalogus waren voorzien geweest, zou het misverstand niet 
plaatsgehad hebben. Dc mededeeling van den inzender doet 
onze bcoordceling te niet. Eenvoudig als .beschilderd weefsel" 
beschouwd, derft de inzending o. i . hare eigenaardige verdiensten. 

Ked. 

D E UTRECHTSCHE UNIVERSITEIT. 
In het nommcr van I October j.1. (bladz. 3 14—321) 

werden de verschillende stukken besproken, die omtrent 
het te stichten Universiteitsgebouw te Utrecht door 
het Gemeentebestuur aan den Raad waren medegedeeld. 

Op dezen vrij lijvigen bundel is een vervolg versche
nen en den Raad toegezonden bij brief van den 6ita 

dezer maand N" . 38, luidende als volgt: 
„Alzoo wij het noodig achten , dat Uwe vergadering 

bij de behandeling onzer voordracht van den 2 5 s t e" 
Augustus 1.1., N" . 119, in zake het Universiteitsge
bouw geheel op dc hoogte zij van den huldigen stand 
dier zaak, hebben wij de eer U hiernevens een af
schrift van de brieven over te leggen, welke daarover 
nog nader zijn gewisseld. Zij betreffen bijna uitsluitend 
het program van eischen voor den bouw. 

„Bij schrijven van den 3i»ten Augustus 1.1. (bijlage I 
cn l/'is) gaf Zijne Excellentie den Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken toe, dat dat pro
gram vóór het sluiten der overeenkomst worde vast
gesteld , en zond Zijne Excellentie ons een ontwerp-
program ter behandeling. 
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„Tegen den inhoud van dat ontwerp bestonden bij ons 
verscheidene gewichtige bedenkingen , welke ons zouden 
weerhouden, dat ontwerp onveranderd aan Uwe ver
gadering ter goedkeuring voor te dragen. 

„Ofschoon wij de onderhandeling over deze zaak met 
den Minister niet wenschen te voeren, alvorens door U 
omtrent onze voordracht van 25 Augustus jl. eene be
slissing zal zijn genomen , meenden wij toch reeds dade
lijk enkele onzer voornaamste bezwaren aan Zijne Ex
cellentie te moeten kenbaar maken. 

„Wij deden zulks bij schrijven van 27 September 11. 
(bijlage 2), en traden tevens over den inhoud van het 
vast te stellen program in overleg met onze Bouw
meesters (bijlage 3). Van deze ontvingen wij den brief 
van den 30*'c" September 11. (bijlage 4 ) , waarin met 
evenveel klem als vroeger, maar nog uitvoeriger de 
gronden worden uiteengezet, waarop hunne keus van 
den Renaissancestijl voor het te stichten gebouw steunt. 

„Over den overigen inhoud van het ontwerp-program 
wordt dit overleg door ons voortgezet, en indien onze 
voordracht van 25 Augustus j l . door U wordt aange
nomen, dan zullen wij, na daarover met den Minister 
voornoemd tc hebben onderhandeld, zoo spoedig mo
gelijk aan het oordeel Uwer vergadering het program 
van eischen onderwerpen, hetwelk naar onze meening 
aan de overeenkomst zal kunnen worden gehecht." 

Eerlijk gesproken, de lezing der stukken geeft goen groot 
denkbeeld van de handelingen der Regeering en den indruk, 
dat de voorbereiding voor den bouw van het Universiteitsge
bouw op kleingeestige wijze bemoeilijkt wordt. Doordien het 
Gemeentebestuur niet schroomde de gevoerde briefwisseling 
in druk te verspreiden, kan een oordeel geveld worden en 
raadpleegt men de artikelen, daarover in dc vakbladen cn tal 
van couranten geschreven, dan wordt de Regeering steeds in 
het ongelijk gesteld; een enkel ingezonden cn niet onderteckend 
stuk in de Nieuwe Kottcrdamsche Courant maakt daarop 
uitzondering. 

Onder de dagblad-artikelen trekt dat van den architect 
F. J. Nieuwenhuis, in het Utrechtsch provinciaal en stedelijk 
Dagblad van 12 dezer geplaatst, meer bijzonder de aandacht 
omreden de schrijver, als lid van den Utrechtschcn Gemeen
teraad, zich volledig op de hoogte der quaestie kon stellen en 
als vakman gerechtigd is een oordeel te vellen. In dat stuk, 
verspreid in den vooravond van den dag, waarop de voordracht 
van Burgemeester en Wethouders omtrent het Universiteitsge
bouw in den Raad behandeld werd, wordt erop gewezen, dat 
op kunstgebied geen bewijs mogelijk is en dc autoriteit van 
de kundigsten heerscht. De heer N . schrijft daaromtrent: 

«Tegenover een niet deskundig publick is het dus goed erop 
te wijzen, welke zijde de autoriteit toekomt. Zal dit zijn aan 
de zijde van den rijksbouwkundige, een betrekkelijk jongmensch, 
die van opzichter en teckenaar plotseling tot zijn tegenwoor
dige betrekking promoveerde, en van wiens bekwaamheden 
wij hierterstede alleen kunnen wijzen op het archiefgebouw op 
den Drift, een bouw, waartegen zelfs in der tijd dc Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst bij den Minister protesteerde? 
of aan dc zijde van den man. die, door de Regeering zelve 
midden uit een eervolle loopbaan uit het buitenland geroepen, 
gedurende bijna een kwart eeuw door diezelfde Regeering belast 
is geweest met dc vorming en opleiding van dc door den Staat 
gediplomeerde bouwmeesters,van wiens leerlingen bij de inter
nationale bcursprijsvraag in Amsterdam 2 plannen van de 200 
het tot de tweede besloten prijsvraag — waartoe slechts 5 plan
nen werden toegelaten — brachten en één bijna den hoogstcn 
prijs behaalde, die den bouwmeester van de Rottcrdamsche 
opera en zoovele anderen, die reeds bun sporen verdienden, 
onder zijne leerlingen telt?" 

De heer Nieuwenhuis vestigt er de aandacht op, dat de brie
ven van den Minister een treurig licht werpen over het stand
punt, dat de Regeering op bouwkundig gebied inneemt cn 
eindigt het artikel met de volgende zinsneden, die de vakman
nen gaarne zullen onderschrijven. 

«Zelfs bij het ten gebruike aanbieden van een bouwwerk, 
wordt niet gevraagd naar Rijksbelang, naar Universitcitsbelang, 
integendeel, de wenschen van den Minister (in deze hoogst 
eenzijdig door een groep Rijksambtenaren voorgelicht) zijn 
toonaangevend en ook daar, waar deze wenschen in lijnrechten 
strijd zijn met de wenschen van de aanbieders, (die toch nota 
bene eigenaars blijven) hebben deze tc zwichten voor die wen
schen, alleen omdat de Afdeeling «Kunsten en Wetenschappen" 
nu eenmaal door dik en dun hare officièele inzichten op bouw
kundig gebied, ten koste van wat ook, wil doen zegepralen. 

» 0 , Thorbecke, te lang heb ik uwe wijze woorden: Kunst 
is geen regecringszaak miskend. Onemdig veel beter is het, 

dat de Regeering zich niet met dc kunst bemoeit dan dat zij 
hare geheele macht tn invloed tot werktuig van eene eenzijdige 
richting (al mag die op zichzelve groote verdiensten hebben) 
doe dienen.. 

«Wanneer in dezen strijd de Regeering de zegepraal mocht 
behalen, wat is dan de toekomst van den privaat-architect? 
Wanneer zoo gehandeld wordt tegenover den Rijkshooglceraar in 
de schoone bouwkunst, wat staat dan minderen in kennis en 
aanzien tc wachten! Vrijheid zijne denbeelden te uiten in woord 
of schrift waarborgt ons de grondwet; zulks te doen op bouw
kundig gebied wordt aan de wenschen (of willekeur) van een 
Minister overgelaten". 

\\ De Gemeenteraad, die de voordracht omtrent het Universi
teitsgebouw in de zittingen van Donderdag en Vrijdag behan
delde, nam het volgende besluit: 

De Raad der gemeente Utrecht, 
kennis genomen hebbende van de geheele, tusschen Z. Exc. 

den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
cn het College van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente 
gevoerde briefwisseling ter zake van het alhier aan het Mun
sterkerkhof, onder medewerking van de ingezetenen der gemeente 
cn dc Staten van het gewest, van gemeentewege te stichten 
Universiteitsgebouw: 

overwegende, dat het Gemeentebestuur zich niet kan ver
binden tot het stichten van een gebouw, dat aan alle, nader 
door den Minister vast te stellen, eischen voldoet; 

wenschende evenwel aan het tweeledig verlangen van den 
Minister voornoemd te voldoen, om allereerst zoowel eene 
overeenkomst tot regeling van de verhouding tusschen den 
Staat en dc gemeente Utrecht in zake het nieuwe Universiteits
gebouw, als een program van eischen voor dien bouw en eerst 
daarna het bouwplan zelf vast te stellen; 

overtuigd van de hooge belangstelling van Z. Exc. den M i 
nister voornoemd in het tot stand komen dezer door de gemeente 
en het gewest als feestgave ten behoeve der Rijks-universiteit 
te Utrecht aan den Staat aangeboden stichting; 

wenschende de voortzetting van het gemeen overleg met 
Z. Exc. den Minister voornoemd omtrent den voorgenomen 
aanbouw; 

Besluit aan Burgemeester en Wethouders op te dragen: 
A . aan Z. Exc. den Minister voornoemd mede te deelen, 

dat dc Gemeenteraad overwegende bezwaren heeft tegen het 
sluiten der overeenkomst, door Z. Exc. voorgesteld bij schrijven 
van 25 Juli 18S7, n°. 1966, Afdeeling O ; 

B. Z. Exc. in het belang van het tot stand komen der voor
genomen stichting te verzoeken, zich te willen vereenigen met 
het hiernevensgaande ontwerp der tusschen den Staat en de 
gemeente Utrecht te dezer zake te sluiten overeenkomst. 

O N T W E R F - O V E R E E N K O M S T . 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, handelende namens 

den staat der Nederlanden, 
ter eenre en Burgemeester en Wethouders van Utrecht , 

handelende voor de gemeente, 
hiertoe gemachtigd bij besluit van den Gemeenteraad van 

, goedgekeurd bij dat van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van , van welke besluiten 
afschriften aan deze overeenkomst zijn gehecht, ter andere 

zijn overeengekomen als volgt: 
Art. 1. Contractante ter andere, wenschende ter gelegenheid 

van het feest van het 250jarig bestaan der Utrechtsche U n i 
versiteit door eene feestgave hare belangstelling in deze in 
stelling te betoonen en te haren behoeve behoorlijke lokalen 
beschikbaar te stellen, verbindt zich, aan het Munsterkerkhof 
op de terreinen, thans ingenomen door het gebouw van het 
Leesmuseum en door het daaraan zuidwaarts grenzende huis, 
binnen 3 jaren na de goedkeuring, bedoeld in artikel 2 , eenen 
aanvang te maken met de stichting van een nieuw gebouw, 
en dit gebouw, hetwelk gemeente-eigendom blijft, aan con
tractant ter eenre ten behoeve der Rijksuniversiteit te Utrecht 
kosteloos in bruiklecning af te staan. 

Ar t . 2. Contractant ter eenre verbindt zich bovenbedoeld 
gebouw in bruiklcening aan te nemen , mits het gebouw zij 
overeenkomstig de door contractanten in gemeen overleg vast
gestelde opgave van eischen, waarvan een afschrift aan deze 
overeenkomst is vastgehecht, en de door contractante ter an
dere opgemaakte en door contractant ter eenre goedgekeurde 
plannen en bestek. 

Art. 3. Contractant ter eenre neemt van het oogenblik, dat 
het nieuwe gebouw hem zal zijn overgedragen, het onderhoud, 
het schoonhouden en de verlichting daarvan op zich, alsmede 
de lasten, welke daarop mochten rusten. 

Hij is bevoegd daaraan op rijkskosten al de vertimmerin
gen, verbouwingen of veranderingen uit te voeren, naar zijn 
oordeel noodig om het voor het hooger onderwijs bestemde 
gebouw aan zijne bestemming te doen beantwoorden. 

Contractant ter eenre verbindt zich den doorgang voor voet
gangers langs de zuidzijde van de Domkerk open te houden, 
in den regel dagelijks van 7 V , uren des morgens tot 10 uren 
des avonds, en dien te onderhouden, schoon te houden en te 
verlichten. 
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Art. 4. Zoodra het bovenbedoeld nieuw gebouw niet langer 
voor de te Utrecht gevestigde Rijksuniversiteit wordt gebruikt, 
zal het op de eerste aanvrage van contractante ter andere tc 
harer vrije beschikking worden gesteld in den staat, waarin 
het zich alsdan zal bevinden, zonder dat contractante ter andere 
zal gehouden zijn tot het betalen, of gerechtigd zijn tot het 
vorderen van eenige vergoeding uit welken hoofde ook. 

Ar t . 5. Het nieuwe gebouw wordt, zoolang de bruiklecning 
duurt, door contractante ter andere tot een nader overeen te 
komen bedrag bij een of meer door contractant ter eenre 
goed tc keuren brandverzekcringma.itschappijen tegen brand
gevaar verzekerd. 

De verzekeringspremie wordt jaarlijks door contractant ter 
eenre aan die ter andere terugbetaald. 

Art. 6. Indien het nieuwe gebouw door brand of ecnig 
ander onheil geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt, is con
tractant ter eenre bevoegd het op zijne kosten weder op te 
bouwen en het herstelde gebouw op den voet van deze over
eenkomst in bruiklecning te houden, terwijl contractante ter 
andere alsdan verplicht is aan contractant ter eenre de scha
devergoeding uit te kceren , welke te dezer zake door de brand-
verzekcringmaatschappijen zal uitbetaald zijn. 

Gaat contractant ten eenre niet binnen 5 jaren tot den we
deropbouw over, dan is hij gehouden het erf en de overblijf
selen van het gebouw op de eerste aanvrage ter beschikking 
te stellen van contractante ter andere. 

Art. 7. Van weerszijden wordt overeengekomen, dat geen 
gebruik zal worden gemaakt van de rechten, bedoeld in de 
artikelen 1788 en 1789 Burgerlijk Wetboek. 

Art. fbis. Deze overeenkomst is van rechtswege ontbonden, 
indien de bij artikel 2 vermelde goedkeuring van plannen en 
bestek door contractant ter eenre niet binnen één jaar na de 
indiening daarvan mocht zijn verkregen. 

Art. 8. Alle kosten op deze overeenkomst vallende, met uit
zondering van die van zegel, zijn ten laste van contractant 
ter eenre. 

Aldus overeengekomen en in dubbel opgemaakt er. onder
teekend te 's-Gravenhagc en te Utrecht. 

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 L E I D E N E N O M S T R E K E N . 

Vergadering van 7 October 1887. 

Vóór den aanvang van de vergadering werden de leden door 
den heer J. P. de Koning met het plaatwerk Architectonische 
Studiln-BltUter in kennis gesteld, dat met veel belangstelling 
werd bezichtigd. Daarna opende de Voorzitter de vergadering 
met een hartelijk welkom. Vertrouwende op de medewerking 
en den steun, zoowel der jongere als oudere leden, zal het 
Bestuur trachten op den ingeslagen weg voort te gaan. opdat 
de zoo aangename verhouding onderling moge blijven bestaan 
cn door behandeling van degelijke onderwerpen aan het doel 
der Afdeeling zal kunnen worden voldaan. 

Nadat de notulen der vorige vergadering waren gelezen en 
goedgekeurd, bracht dc Secretaris verslag uit van het weten
schappelijk uitstapje naar Utrecht, door eenige leden in de 
maand Augustus ondernomen. 

Allereerst werd herinnerd het bezoek aan de Nederlandsche 
zinkplctterij, loodgieterij, en pijpen-perserij van den heer 
Hamburger. Met de grootste welwillendheid werden dc leden 
door den eigenaar rondgeleid en kon het fabricceren van zink, 
lood, pijpen enz. tot in de kleinste bijzonderheden worden 
nagegaan. Na eene kleine verpoozing ten kantore van den 
heer Hamburger, verlieten de leden hoogst voldaan deze belang
rijke fabriek. Vervolgens werden onder leiding van den heer 
J- T. Kok, hoofdopzichter der gemeentewerken en bestuurslid 
der Utrechtsche Afdeeling, nog enkele bouwwerken, waaronder 
de xOorsprongbomv'' bezichtigd, om daarna een bezoek te 
brengen aan de Koninklijke fabriek van zink- en bronswerken 
en verwarmingstoestellen van de heeren L. Schob & Zn. te 
Zeist. Met zeer veel belangstelling maakte men met deze in
richting kennis en algemeen was men van oordcel, dat dc 
zuiverheid van bewerking niets te wenschen overliet. Na een 
kijkje genomen te hebben in Doorn, vereenigde men zich 
°p de terugreis te Driebergen aan een gemeenschappelijken 
dtsch, waar menige toost uitgebracht en den heer J. T. Kok 
dankgezegd werd voor zijne beste regeling en goede zorgen. 

Vervolgens brachten de heeren Ad. Achterberg en G. van 
Driel verslag uit over de Mei- en September-vergaderingen der 
Maatschappij. Beide verslagen waren met zorg bewerkt. 

Door de firma Rottsieper te Ronsdorf (Rijn-Pruisscn) wa-
fen een paar monsters mossteen gezonden. Genoemde steen 
' s , volgens de fabrikanten, zeer aan te bevelen voor be-
k'eeding van koude en natte wanden, tot opvulling van zoo
genaamde Brabantsche muren, voor de afsluiting van geluid 
e n tot afsluiting en wering van warmte, koude en vocht, 
"ver de uitstekende eigenschappen was men het volstrekt niet 
eens, terwijl de heer Looman nog opmerkte, dat die steenen 
°°k in ons land vervaardigd worden en wel voor minder prijs, 
zoodat men dus in dit opzicht het buitenland kan voorbijgaan. 

Aan de orde wordt gesteld dc behandeling van dc volgende 
vraag, in dc brievenbus gevonden: 

Wanneer een nieuw bouwwerk voor de ranting van den 
architect wordt aangenomen, doch hel blijkt dat hel werk 
50",,, meer kost, welke meerdere kosten, door verschillende om
standigheden veroorzaakt, min of meer hadden voorkomen 
kunnen worden ; naar welk bedrag mag dan de architect vol
gens recht en billijkheid zijne provisie berekenen! 

De beantwoording van deze vraag lokte eene levendige dis
cussie uit cn werd van zooveel standpunten beschouwd, dat men 
aan geen einde dreigde te zullen komen. Ten slotte werd op 
voorstel van den Secretaris het antwoord aldus geformuleerd 
en met algemeene stemmen aangenomen: «Wanneer het blijkt 
dat het overschrijden der begrootingssom, zijn oorzaak vindt in 
onnoodigc opvoeringen van den architect, dan is het zeker 
niet billijk indien hij van die meerdere som betaling erlangt." 

Verschillende heeren verklaarden zich bereid tot het vervullen 
van een spreekbeurt, waarop besloten werd de vragen uit de 
brievenbus: Welke verfstoffen zijn te verkiezen zoowei voor 
binnen- als voor buitenwerk en hoe keurt men ze, 0. a. ver
gulden eronder begrepen? en Heeft iemand reeds eenige 
ondervinding van gekyaniseerd hout? in de volgende verga
dering tc behandelen. 

Dat de Afdeelingen voortaan leden mochten aannemen, die 
slechts afdeelingslid der Maatschappij behoeven te zijn, ad f I.— 
werd met sympathie begroet. A l dadelijk werden 5 nieuwe 
leden voorgesteld en gingen verschillende plaatselijke leden tot 
de nieuwe rubriek over. 

De motie van den heer Van Ruyven, luidende: »de Verga
dering noodigt het Bestuur uit den heer Van der Kamp te 
verzoeken zijn geheimgehouden plan tot het opruimen van 
den nu verdwenen duiker uit den ouden Singel, te onthullen", 
werd met algemeene stemmen aangenomen. 

Na eene opwekking aan de jongere leden tot medewerking 
aan de prijsvraag Een gevel voor een heerenhuis, werd de 
bijeenkomst gesloten. 

A F D E E L I N G ' S - G R A V E N H A G E . 
Vergadering van I 'rijdag den 14 October. 

De Voorzitter opent deze vergadering met een woord van 
welkom aan dc leden. De afgevaardigden naar de algemeene 
vergaderingen brengen daarna verslag uit van het op die bij
eenkomsten behandelde. 

De heer K. M. Kuijk wordt als lid voorgesteld cn met alge
meene stemmen aangenomen. 

In plaats van den heer H L Boersma, die voor het lidmaat
schap van het Bestuur bedankt heeft, wordt de heer W. B. 
van Liefland gekozen. 

Voor dc Commissie tot verzameling van stukken voor het 
Weekblad, enz is door de heeren Lorrie en Cramers de oude 
h u i z i n g e T o r e n z i c h t bij Poeldijk in het Westland opgemeten 
en geteekend. Deze opmeting is tentoongesteld cn verweeft 
een zeer verdiend woord van lof voor de leer knappe behandeling 
van het werk. Op uitnoodiging van het lid 'der Commissie, 
den heer Van Liefland, deelt de heer Lorrie enkele bijzonder
heden, deze hchuizingc betreffende, mede; hieruit blijkt, dat 
bijna alle merkwaardige gebouwen, in handen van particu
lieren, als er geen goede genius de hand over uitstrekt, gevaar 
loopen dat ze instorten. De heer Van Liefland voegt hieraan 
toe, dat de teekeningen in handen van den gemeente-archi
varis zullen worden gesteld met beleefd verzoek de archeologi
sche bijzonderheden, die van dit gebouw bekend zijn, aan de 
Commissie te willen opgeven. 

De heer J. Mutters Jr. verkrijgt daarop het woord over het 
onderwerp «Iets over dc inrichting van hotels." Spreker geeft 
in korte trekken dc geschiedenis der hcdcndaagschc hotels, 
hoe zij van ouds verblijfplaatsen waren voor dc reisenden of 
in gebruik bij de gilden tot het houden hunner vergade
ringen, en komt daarna van zelve tot de reusachtige inrich
tingen, die, tengevolge der steeds meer toenemende commu
nicatie tusschen de landen onderling, aan dezen tijd zijn eigen 
geworden. 

Uit dc verschillende eischen, welke voor dc diverse hotels, 
als bad- en kurhuizen, pensionhotels, passantenhuizen enz. 
gesteld moeten worden, leidt hij dc inrichting der onderdeden 
af, als grootte van kamers, salons, enz. De eigenaardigheden, 
die elk land bezit, treden hier op den voorgrond, zoodat bijv. 
een hotel in Amerika, waar dc reizigers, die somtijds dagen 
in den trein doorbrengen, geheel anders ingericht moot zijn 
clan de hotels in groote plaatsen van Europa. Zoo behoort 
bijna bij elke logeerkamer in Amerika een badkamer, terwijl 
in Europa eene badkamer voor een aanzienlijk getal logeer
kamers gerekend wordt. Ook de gecombineerde vertrekken 
als salon met slaapkamer, badkamer enz. zijn minder eigen aan 
Europa dan aan Noord-Amerika, waar deze indeeling op den 
voorgrond treedt. Teekeningen en platen van verscheiden 
groote hotels lichten die aanwijzingen nader toe. 

De verhouding der ruimten voor logeerkamers, dienstver
trekken, gangen enz., wordt daarna door spreker beschouwd, 
elk op zichzelf voor de verschillende soorten van hotels : daarop 
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aan eetzalen, salons, rookkamers, damessalons en de afzonder
lijke vertrekken voor den dienst een overzicht gewijd en van 
de maten, die voor dc verschillende deelen gewenscht zijn, 
een overzicht gegeven. 

De grootsche inrichting van menig huitenlandsch hotel blijkt 
voor hen, die zich niet persoonlijk daarvan hebben overtuigd, 
uit de kolossale sommen, welke voor die gebouwen besteed zijn 
en die voor de groote inrichtingen te Parijs, Weenen, Frank
fort a M . en andere plaatsen 1 a ƒ2,000,000 beloopcn. Eene 
afleiding voor de prijzen per M 3 van sommige hotels voegt 
spreker hieraan toe. 

Ook de constructie, versiering en verwarming wordt met 
enkele woorden behandeld. Vooral wordt op de zorgen gewezen, 
welke voor veiligheid bij brandgevaar in acht genomen moe
ten worden, door het maken van gemetselde of ijzeren trappen 
met gewelven daarboven, om het versperren dier trappen te voor
komen; het aanleggen van waterleidingen op elke verdieping, 
zoodanig, dat de verschillende kamers ter blussching bij ont
staan van brand zeer gemakkelijk kunnen worden bereikt, 
terwijl voorts gewezen wordt op het hoogst gevaarlijke van 
houten afschictingen tusschen de vertrekken en van getim
merde lift-afscheidingen. 

Spreker sluit zijne merkwaardige mededeelingen met het doen 
circuleeren van plannen en opstanden der grootste hotels in 
Europa. 

Na eenig debat tusschen enkele leden over sommige onder
deden, dc inrichting betreffende, wordt, onder dankbetuiging 
aan den heer Mutters, voor de belangrijke lezing, waarmede 
hij het seizoen heeft ingeleid, de vergadering gesloten. 

V A R I A . 
Ondersoek van teekenpapier. In de Dcutsclie Ban-

zeituug van 12 October j l . komt den uitslag voor van 
de proeven, genomen door het Koninklijk technisch 
proefstation te Berlijn—Charlottenburg, met het papier 
der firma Eugen Hoesch & Orthaus te Duren. Dit 
onderzoek betrof niet alleen de stevigheid, den weer
stand tegen kneuzing, de soort en de lijm, maar ook 
de geschiktheid van het papier voor teekenwerk, was-
schen, verven en radeeren. Daar vooral het laatste 
van belang is, achten wij het niet ondienstig onzen 
lezers hiervan den uitslag mede te deelen. 

Ten einde door vergelijking met eene andere pa
piersoort van den uitslag van het onderzoek partij te 
kunnen trekken, werden twee papiersoorten uit boven
genoemde fabriek en een monster Whatman-papier be
proefd. 

De uitslag was: 
a dat alle papiersoorten met de trekpen goed be

werkt konden worden; 
b dat het papier van bovengenoemde firma beter ge

radeerd kan worden dan het Whatmanpapier; 
e dat het trekken van lijnen op de geradeerde plaat

sen bij alle soorten evengoed kon geschieden ; 
d dat de sporen, overgebleven bij het wegwasschen 

van lijnen, bij het Whatmanpapier sterker waren dan 
bij de andere soorten; 

e dat het trekken van lijnen op gewasschen plaatsen 
bij alle soorten evengoed ging; 

ƒ dat bij het gebruik van verf, geen der soorten 
vlekken vertoonde, en voorts 

dat de uitkomsten, verkregen bij wegradecren, weg
wasschen en opnieuw' verven van dezelfde plaatsen, 
bij het papier der firma gunstiger waren dan bij het 
Whatmanpapier. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' — (A. et A.) Een kolossaal dioscurenstandbceld is onlangs 
bij Baia (het oude Bajal) opgegraven. Het is driemaal levensgroot 
en meesterlijk van uitvoering. 

Hoewel het beeld in stukken werd gevonden (hoofd en 
beenen zijn van de romp gescheiden), is het gemakkelijk te 
restaurecren, daar alle fragmenten aanwezig zijn; zelfs neus, 
kin en teencn zijn ongeschonden, evenals de fraaie haardos, 
die het schoone ovaal van het voorhoofd omlijst; alleen een 
paar vingers zijn beschadigd. 

De dioscuren staan recht overeind, met de chlamys van den 

schouder over den gebogen linkerarm afvallende; overigens 
is het beeld geheel naakt. 

Dit werk behoort ongetwijfeld tot de beste periode van het 
Keizerrijk en verraadt Grieksche techniek. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
D O R D R E C H T . De Gemeenteraad heeft op een der laatste 

dagen van de voorgaande maand het besluit genomen om de 
Easton & Anderson's Revolving Water-Purifier, die sinds 
Augustus 1S86 op proef gebruikt werd bij de hoogdrukwater
leiding, ten behoeve van die inrichting voor ƒ 167S1.56 aan te 
koopen van de heeren R. S. Stokvis en Zonen te Rotterdam. 
Daar mededeelingen betreffende waterleidingen in onzen tijd 
opmerkzaamheid verdienen, achten wij het niet ondienstig 
eenige omschrijving van bovengenoemden Purifier te geven. 

Tengevolge van het boven verwachting groote tal van aan
sluitingen werden de bezinkvijvers en filters te klein om het 
benoodigde water voldoende te doen bezinken en filtreeren. 
Herhaalde onderzoekingen van het water, ten aanzien van het 
gehalte aan organische stoffen, leidden tot de wetenschap, dat 
de snelheid van filtratie van 2,100 M 3 op 1 M> oppervlakte 
vijver niet mocht overschreden worden en dat eene mindere 
snelheid in 't algemeen wenschelijk moet geacht worden. Om 
dit doel te bereiken, zonder tot een kostbare uitbreiding der 
vijvers over te gaan, werd gebruik gemaakt van de oxydcerende 
werking van ijzer op de organische bestanddeelen van het 
water. Proeven, sedert eenigen tijd hier cn daar genomen, 
toonden aan, dat het onzuivere water, zoodra het in innige 
aanraking werd gebracht met ijzer, eene groote hoeveelheid 
daarvan opneemt en dit bij de daarop volgende zandfiltratie 
weder afzet; het bleek bij onderzoek, dat het gehalte aan 
organische stoffen in het gefiltreerd water sterk verminderd 
en de ammoniak geheel verwijderd was, terwijl de schade
lijke microben geheel en al vernietigd waren. Naar aan
leiding van proeven, te Antwerpen genomen, kwamen de 
heeren Easton en Anderson op het denkbeeld draaiende ci
linders met ijzer tc vullen en het te zuiveren water daardoor 
te persen. De berichten over de verkregen resultaten waren 
zoo verrassend en gunstig, dat dc directeur der waterleiding 
daarin aanleiding vond die heeren te raadplegen en de vraag 
te stellen of de toepassing van hunne uitvinding eene snellere 
filtratie zou bevorderen, om daardoor de kosten voor uitbreiding 
van bezinkvijvers cn filters te vermijden. De Gemeenteraad 
keurde het denkbeeld goed om de proef met deze nieuwe be
werking te nemen; de leveranciers garandeerden dat het water, 
met hun Revolving-Purifier behandeld, zonder bezinken ge
zuiverd en daarna gefiltreerd kon worden met een snelheid van 
4 kub. meter op 1 vierk. meter zand-oppcrvlakte. De proef
neming, in den loop van het vorige jaar begonnen, gelukte, 
na het aanbrengen van verschillende verbeteringen en wijzi
gingen, volkomen, zoodat met ongeveer ƒ 20000 hetzelfde doel 
bereikt wordt, als door uitbreiding van vijvers en filters met 
eene uitgave van ƒ 150,000 zou verkregen worden. 

De werking van den Purifier is zeer bezienswaardig en de 
exploitatie-kosten zijn zeer gering. De gewone machine pompt 
het water op cn perst het met een snelheid van 4000 liter per 
minuut in den Purifier, een draaienden zwaren hollen cilinder, 
die met ongeveer 2000 kilo ijzer (in den vorm van ponsdopjes) 
gevuld en van binnen voorzien is van schocpvormige borden 
om het ijzer voortdurend in beweging te houden. Door de 
voortdurende beweging, waarin het ijzer verkeert, en de aan
houdende schuring der ijzerdeeltjes onderling wordt alle roest 
van de oppervlakte verwijderd gehouden, zoodat het ijzer 
steeds werkzaam blijft, cn men alleen- zorg moet dragen 
van tijd tot tijd ijzer daaraan toe te voeren, om tegemoet 
tc komen aan de hoeveelheid, die als ijzeroxyde met het water 
wordt meegevoerd. Dc drukking, waaronder het water uit den 
Purifier komt, wordt aangewend om eene turbine in beweging 
tc brengen, die op haar beurt het geheele toestel drijft, waar
door deze beweging geene extra uitgave vordert. Bij het ver
laten van den Purifier is het water sterk bezwangerd met ijzer, 
dat door den invloed der lucht moet worden neergeslagen, 
waartoe het water, zoodra het den Purifier verlaat, doormid
del van een Blower (een soort luchtperstoestel) kunstmatig 
met dampkringslucht in aanraking wordt gebracht. Vervolgens 
stroomt het door een breede open ijzeren goot van aanzienlijke 
lengte, die van eenige schotten voorzien is; de golvende bewe
ging, daardoor aan het water medegedeeld, is bevorderlijk om 
meer waterdeeltjes aan de lucht bloot tc stellen. Uit die goot 
stort het water zich over eene, met cokes bedekte trap op 
het filterbed. 

A R N H E M . De Gemeenteraad heeft den prijs van het gas, tc 
beginnen met 1 Januari e. k., op 6'/, cent per stère gebracht. 

G O U D A . De heeren A. J. Krieger, ingenieur te Medemblik, 
en I'. J. Hofman, waterbouwkundige te Gouderak, hebben hunne 
concessieaanvraag ter zake eener verbinding Gouda—Gorichem 
teruggebracht tot de aanvraag om concessie voor eenen locaal-
spoorweg Gouda—Haastrecht—Stolwijk—Bergambacht—Am-
merstol—Schoonhoven. De voor het onderzoek der lijn ver-
eischte plans en bescheiden zijn aan de Regeering ingezonden. 
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V E R V O L G D E R BERICHTEN*. 
' S - G R A V E N H A G E . De Staatscourant bevat 

de statuten der naamlooze vennootschap: 
«Noordwijksche Duin exploitatie-maat
schappij" te Noordwijk. 

Zij is gevestigd tc Noordwijk en wordt 
aangegaan voor vijf-en-twintig jaren, in
gaande veertien dagen na het verlijden der 
akte van oprichting; zij stelt zich tot doel 
het in exploitatie brengen van gronden, 
gelegen in en nabij de gemeente Noord 
wijk, het stichten, verhuren en verkoopen 
van villa's cn verder al datgene, wat daar
mede in verband staat. 

Het kapitaal van ƒ 60,000 is verdeeld in 
tweehonderd-veertig aandeden van twee
honderd-vijftig gulden; ƒ40,000 daarvan 
is geplaatst, waaronder ƒ 34,000 door in
breng van onroerende goederen door de 
«Maatschappij Noordwijk tot exploitatie 
van duingronden" (in liquidatie). 

Voor de eerste maal zijn tot directeuren 
benoemd de heeren Z. Dcenik en W. Lang-
hout Gzn., beiden wonende te Amsterdam 
en E. de Groot, wonende te Noordwijk 
De eerste als voorzitter, de laatste als 
secretaris-administrateur. 

De secretaris-administrateur moet woon
achtig zijn te Noordwijk en houdt te zijnen 
huize het kantoor der Vennootschap. 

A M S T E R D A M . Door de Meubelmakerpa-
Iroous-vercenigin^ zal een adres aan den 
Gemeenteraad worden ingediend, waarin 
zij bezwaren aanvoert tegen de subsidie 
van vierduizend gulden, welke B. en W. 
voorstellen aan de Quellinusschool te ver
leenen. 

Zij grondt haar bezwaren op het feit, 
dat genoemde school werkt met leerlingen, 
die betalen, en, gesubsidieerd door stad, 
staat en provincie, met particulieren han
del drijft in meubilair, door welke concur
rentie adressanten als belasting betalende 
burgers in hun zaken meenen benadeeld 
te worden. Zij oordeelen dat daardoor het 
doel van genoemde school en van de daar
aan verstrekte subsidien wordt over het 
hoofd gezien. 

— Het aardige gebouwtje van Pitje 
Patje Poe (den heer Th A. Petit) op het 
Marktplein zal na de sluiting der Tentoon
stelling van voedingsmiddelen ter opluiste
ring dienen van den tuin van den heer 
C r a m e r us te Hilversum. 

R O T T E R D A M . Een groot bouwplan is ir. 
aantocht, doordien de buitenplaats van 
den heer Van den Gevel, aan de Ver
lengde Kruiskade, werd aangekocht om 
door woonhuizen vervangen te worden. 

Volgens ccn bouwplan van den architect 
Van Wijk, zullen daar cen honderdtal 
huizen verrijzen , die, tegen een huurprijs 
van / 350 'sjaars, na 25 jaren geheel het 
eigendom van de huurders zullen zijn. 

L E E U W A R D E N ' . Op de voordracht voor 
leeraar in het rechtlijnig tcekenen aan de 
Burgerdag- en avondschool zijn geplaatst 
de heeren S. Baron, Directeur van- en 
N. van der Hoef, leeraar aan de ambachts
school , aldaar. 

B E N O E M I N G E N . 
— Door den Minister van Koloniën is de 

heer C. J. van Loon gesteld ter beschik
king van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indie, om te worden be
noemd tot ingenieur der derde klasse bij 
den dienst van het mijnwezen daartelande. 

— Tot leeraar in het bouwkundig tee
kenen aan de Burgeravondschool te A l k 
maar is benoemd de heer K. Bakker Dz. 
aldaar. 

— De heer E . Hagoort, bureel-ambte
naar van 'S Rijks waterstaat te Neuzen 
's, met ingang van 1 November a. s. eer-
vol ontslagen uit zijne betrekking en in 
diens plaats is benoemd de heer J. C. Heij-
blom aldaar. 

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

AANBESTEDING 
EENER 

KERK met TWEE TORENS. 
H E T R. K. PAROCHIAAL K E R K B E 

STUUR VAN DEN II. JOZEF TE TILÊURQ 
is voornemens in bijzijn van den daarmee 
gelasten Architect H. .1. V A N TULDF.R op 
M A A N D A G 24 O C T O B E R 1887, 
des voormiddags ten 11 ure, onder nadere 
goedkeuring, in 't Koffiehuis van 't Hotel 
DE GOUDEN A I M ' E L . bjj den Heer BROX op 
den Heuvel te Tilburg, 

publiek aan te besteden: 
Het voltooien door vorlenging der 

in 1872 gedeeltelijk gebouwde 
St. Jozefkerk en het daaraan 
bouwen van twee torens met 
de levering van alle materialen, 
benevens het restaureeren van 
het bestaande gedeelte zooals 
dit in 't gedrukte bestek is om
schreven en bedoeld. 

De besteding geschiedt bjj enkele inschrij
ving volgens artikel IS van het bestek, zul
lende de aanwjjzing in loco worden gedaan 
op Maandag 17 October e. k.; de bij
eenkomst is ten 11 ure, in boven vermeid 
Koffiehuis. 

Nadere information zjjn \ e bekomen bjj 
den Architect H. J . V A N TULDER, Spoor
baan S72 te Tilburg, alwaar, behalve de ont-
werp-tcekeningen, nog menigvuldige teeke
ningen op grootere schaal dagelijks van des 
voormiddags 10 tot 12 cn des namiddags 
van 2 tot 5 ure, uitgezonderd des Zondags, 
te bezichtigen zijn. 

Dc bestekken zijn, zoolang de voorraad 
strekt, op franco aanvrage onder toezending 
van / ' 1.50 verkrijgbaar vanaf 10 October e. k. 
bjj den drukker en boekhandelaar W I L L E M 
BERGMANS te Tilburg. 

BURG K M K EST E R EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM, zullen op Maandag 24 October 
1887, des middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

a Het maken van een Gebouw voor 
Vaccine-Inrichting aan de Lijn
baansgracht bij de Muiderpoort. 

b Het maken van een Gebouw voor 
de Geneeskundige Armenver
zorging op een terrein nabij de 
Weteringschans. 

De Voorwaarden dezer Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter Stads-drukkerrj, 
tegen betaling van f \ voor de sub a en ƒ 1 
voor de sub b genoemde (elk met ééne tee
kening). 

Inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stads-Architect, Raadhuis, Kamer 
X". 101. des ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A N TIENHOVEN. 

De Secretaris, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, L i October IS*»". 

S T A H L W E R K „ A U G U S T F E H N " 
te AUGUSTFEHN. 

Fabriceert als Specia l i te i t : 

Bouten en Staal voor Baggermachines. 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E R T & 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amsterdam. 

H 7 & J . SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS n W E R k T l I G E l 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188S bekroond met 
EEEE-DIPLOMA (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 . 

Oudste fabriek van hydraulische 

L I F T S . i 
t s F . W I T T E . ! 

I Berlin S. W., Leipzigerstrasse 5 9 . ? 

l l 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roermondschen weg zijn eenige 

goed gelegen BOUWTERREINEN te 
Koop, zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen. 

Te bevragen bjj den Mr. Timmerman H 
VAN QAfiSELT, te Venloo. 

DE LINT & C°. 
Oottxeettljk 2-tS, Botterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, mm- E ^ 1JZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden. 

Bekroond: 
D u s s t ' l d o r p 1SS0. 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
Amsterdam 1883. 

JOHANN 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. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p j f e r l e l i t 1 H 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
P E E D . B N G r E R S , Amsterdam, 

Heereiiffraclit, bij dc Oude Spiegelstraat n . 335. 
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Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem, 
Eerste Nederlandsch M o z a ï e k f a b r i k a n t , 

levert naar liet systeem Rabitz: 
1". Vlakke en gewelfde plafonds voor elke overspanning en belasling en in alle 

vormen; bjj brand zoowel onder als boven vuurvast en niet afdroppelend. 
2°. Dunne, vuurvaste, vrijstaande wanden; ook in hoekige vormen, zelfs ingericht 

tot dracht van plafonds. Lichte, warmte- en geluidwerende muren. Vuurvaste deuren 
en vensterblinden. 

3°. Kolommen en kolom-bekleedingen: onbrandbare, warmte-en vochtwerende be
dekkingen van alle aan water en vuur blootgestelde constructies. 

4°. Lichte, vuurvaste trappen, portalen voor vrjjdragendc steenen trappen. 
5°. Geheele dakbedekkingen met inbegrip van goten en afvoerpijpen. Vuurvaste en 

•waterdichte onderlagen voor leien-, houtcement- en metalen daken. Dakplaten voor iso-
leoring van schoorstccnen in brandbare daken. Afdaken van bjjzonder brandvrjje constructie. 

6°. Duurzame bolle ljjsten tot de grootste afmeting. 
7". Brandvrjje en moeilijk te doorbreken oinkleedingen van bank-, kantoor- cn ar-

chicflokalen. 
8°. Dunne en droge scheidsmuren, zwembassins, badkuipen en waterreservoirs 

voor wasch- en badinrichtingen. 
9°. Operatii'zalen, die gemakkelijk reingehouden en gedesinfecteerd kunnen worden. 

Compleete ziekenbarakken. 
10°. Duurzame aanleg van bouwwerken in vuleanischo on tropische gewesten, 

bestand tegen den invloed van den bodem en het nestelen van ongedierte. 
Zie de korte beschrijving en het procesverbaal van eene te Keulen ge

nomen vuurproef, opgenomen in De Opmerker n". 34 van 20 Augustus 1887. 
N.B. Men vrage, onder toezending der teekeningen, opgave van kosten, daar de 

prijzen sterk uiteenloopen bjj de verschillende bouwconstructies. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L™, LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K 1 RADE M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N" . 3. 

^ V A L D E T R A V r p ^ H L D E TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - H i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l t - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e l o r i - l ï i i i d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men ziet 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg B. Amsterdam, of bij den Heei 
H . G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. 02, te Arnhem. 

De Directeur, W . PATON WALSH. 

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 IV'. M « 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge 

stichten, woonhuizen, villa's, Kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden Kosteloos 

geleverd. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K L I J X , T I S S O T & C ° . 
A m s t e r d a m . N i e u w e Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van jjzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

BECKER & BUHHMill. - ARKHEN. 
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 , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

GeëmaiHeerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

P110TÜL1.II0I.RAPI!1E, P I I O I O Z I W R A P R 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 IMioUllthogranhle, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'iiotozinro-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijn.' Mnviit?|,<'-iiiiicliting voor HH. Druk
kere, alles tot de minste prijzen. 

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

C*. J . T H I E M E . 

Bij P. GOUDA QUINT, te 
heden het licht: 

Arnhem, ziet 

Alphabetisch Register 
' HOOR 

A R E Y D I N G , 
Ingenieur. Architect, 

OP UK 
GESCHIEDENIS VAN DE B O U W 

STIJLEN IN DE HOOFDTIJDPER
KEN DER ARCHITECTUUR, door 
EUGBN GUGEL, Hoogleeraar voor 
de B o u w k u n s t aan de Polytechnische 
Sehool te Delft . Met sa 1 i n den tekst 
gedrukte figuren en 6 s taa lgravuren. 
Tweede , veel vermeerderde cn bijge
werk te d r u k . 
Prijs van het ALPHABETISCH REGISTER, f 0.511 

» » i> COMPLEETE WERK. met 
hetKegister, ingenaaid in 2 deelen. i 84.50 

gebonden in half marokko pracht
band, bovensnede verguld, in koker. » 28.— 
Dit met groote zorg bewerkte REGISTER 

geeft in ulphabctische orde een overzicht van 
de talloozc namen van personen, gebouwen. 
monumenten, enz., welke in het werk voor
komen , en is even onontbeerlijk als de Lijst 
van technische termen, die het reeds bevat. 
Het doet niet alleen den grooten rijkdom 
van onderwerpen, die in het werk behan
deld worden, in volle mate uitkomen, voor
al omdat alle gelijksoortige gebouwen en 
monumenten onder een hoofd vereenigd zijn. 
maar verhoogt er ook de waarde van voor 
den gebruiker, daar het hem het opzoeken 
gemakkeljjk, in vele gevallen eerst daardoor 
mogelijk maakt. 1 )e uitgever vertrouwt dooi
de uitgave van het Register alle bezitters 
van dit belangrijke werkte hebben verplicht, 
en te meer daar hij het voor een hoogst ge-
ringen prijs verkrijgbaar heeft gesteld. 

Byvoegfe] 

A r c h 

V A N H E T G E E f 

Maand 

»e ( l eeds t ocnem< 

w a a r i n d i t T y c 

g e d a c h t e eene gelukkig 
v e r f p r e i d e u i t g e v o e r d e 

d e r hedendaagfche b o u 
D e r e e d s v e r k i l 

zvne o n t w e r p e n e e n le 

Gedrukt bij S. W . n a der Wiel & O . , te A m i t : . De Redactie van Architectura et Amieitia stelt zich alleen verantwoordeiyk voor den inhoud 
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Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem, 
Eerste Nederlandsch M o z a ï e k f a b r i k a n t , 

levert naar liet systeem Rabitz: 
1°. Vlakke en gewelfde plafond» voor elke overspanning en belasting en in alle 

vormen; bjj brand zoowel onder als boven vuu rvas t en niet afdroppolond. 
2°. Dunne, vuurvaste, vrijstaande wanden; ook in hoekige vormen, zelfs ingericht 

tot dracht van plafonds. Lichte, warmte- en geluidwerende muren. Vuurvaste deuren 
en vensterblinden. 

3°. Kolommen en kolom-bekleedingen ; onbrandbare , warmte- en vochtwerende be
dekkingen van alle aan water en vuur blootgestelde constructies. 

4". Lichte, vuurvaste trappen, portalen voor vrjjdragende steenen trappen. 
5°. Geheele dakbedekkingen met inbegrip van goten en afvoerpijpen. Vuurvaste en 

waterdichte onderlagen voor leien-, houtcement- en metalen daken. Dakplaten voor iso-
leering van schooriteenen in brandbare daken. Afdaken van bijzonder brandvrije constructie. 

O". Duurzame bolle Ijjsten tot de grootste afmeting. 
7°. Brandvrije en moeiljjk te doorbreken omkleedingen van bank-, kantoor- en ar-

chieflokalcn. 
S". Dunne en droge sche idsmuren , zwembassins, badkuipen en waterreservoirs 

voor wasch- en badinrichtingen. 
9°. Operatie talen, die gemakkelijk reingehouden en gedesinfecteerd kunnen worden. 

Compleete ziekenbarakken. 
10°. Duurzame aanleg van bouwwerken in vulcanisehe en tropische gewesten, 

bestand tegen den invloed van den bodem en het nestelen van ongedierte. 
Zie de kor te beschr i jv ing en het procesverbaal van eene te K e u l e n ge

nomen v u u r p r o e f , opgenomen i n De O/nnerler n". 34 van 20 A u g u s t u s 1887. 
N.B. Men vragc, onder toezending der teekeningen, opgave van kosten, daar de 

prijzen sterk uitecnloopen bjj de verschillende bouwconstructies. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L™, LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K I R A Ü E M A R K . NATUURL. ASPHALT 

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

VII, DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p l i a l l - . M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - H i n k s , M o n t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z y n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a s , 

B r a g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - I ' n n d e e r i i i j j e i i . S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men ziet 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bü den Heer 
H . G . KN00PS C.OZN., Beekstraat F . «2, te Arnhem. 

De Directeur, W . PATON WALSH. 

15 October 1887. 

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 IV". U 3 0 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge 

stichten, woonhuizen, villa's, Kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden Kosteloos 

geleverd. 
Stoomfabriek van gedreven en geslagen 

ZINK- en KOPERWERKEN, 
l i 1.1.01. T I 8 S O T * C ° . 

Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van ijzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappjj tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

BECKER & RUIMING». - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

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

en andere 

* : < ^ % [ . r ' V m S Ï K O i E I T B Ï , 

v o u r I N G E N i E L 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 . 

GeëmuilleerQ-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

PIIOTüLITIiObRAPÜIE. PII0T0ZIXC0GRAPH1E 
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 Pliotolllhograiihie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
P l a n » , T e e k e n i n g e n enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'liatazlnc*-
jcraphli- voor de reproductie van P l a t e n en 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne « I N ecu, pe-ini ii 1,1 ing voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen inet proeven van bewerking, 
worden opfrui co aanvragegratistoegezonden. 

C*. J . T H I E M E . 

Bjj P. GOUDA QÜÏNT, te Arnhem, ziet 
heden het licht: 

Alphabetisch Register 
HOOR 

A . R E Y D I N G , 
Intje meur-Architect, 

01' UK 
G E S C H I E D E N I S V A X D E B O U W 

S T I J L E N I X D E H O O F D T I J D P E R 
K E N D K R A R C H I T E C T U U R , door 
E U O E N G U O E L , Hoogleeraar v o o r 
de B o u w k u n s t aan de Po ly techn ische 
School te Delft Met 881 i * den tekst 
gedrukte figuren on 6 s taa lgravuren . 
Tweede, veel vermeerderde en bijge
werk te d r u k . 
Prijs van het A L P H A B E T I S C H R E G I S T E R , f 0.50 

» » » C O M P L E E T E W E R K . met 
het Register, ingenaaid in i deelen. » 21.50 

gebonden in half inarokko pracht
band, bovensnede verguld, in koker. » 2S.— 
Hit met groote zorg bewerkte R E G I S T E R 

geeft in alphabctischc orde een overzicht van 
de tallooze namen van personen, gebouwen, 
monumenten, enz., welke in het werk voor
komen , en is even onontbeerlijk als de Ljjst 
van technische termen, die het reeds bevat. 
Het doet niet alleen den grooten rijkdom 
van onderwerpen, die in het werk behan
deld worden, in volle mate uitkomen, voor
al omdat alle gelijksoortige gebouwen en 
monumenten onder een hoofd veivenigd zjjn. 
maar verhoogt er ook de waarde van voor 
den gebruiker, daar het hein het opzoeken 
gemakkelijk, in vele gevallen eerst daardoor 
mogelijk maakt. De uitgever vertrouwt door 
de uitgave van het Register alle bezitters 
van dit belangrijke werk te hebben verplicht, 
en te 111,-er daar hij het voor een hoogst ge
ringen prijs verkrjjgbaar heeft gesteld. 

Gedrukt bij fi. W . n u der Wiel & C»., te Arnfccr . ( 

Byvoegfel van „de Opmerker" van Zaterdag den 15. October 1887. 

UITGAVE VAN J . E N G E L H O R N TE STUTTGART. 

Architektonifche Rundfchau 
S C H E T S E N 

VAN HETGEEN DE BOUWKUNST IN RUIM STEN ZIN TE ZIEN GEEFT 
BYKENVERZAMELD DOOR 

Ludwig Eifenlohr cn Carl Weigle 
ARCHITECTEN. 

4. Jaargang 1SH8. +-«-

Maandelyks verfchynl eene aflevering. — Prys per aflevering Ken gulden. 

P R O S P E C T U S . 

\t fteeds toenemende deelname der vakgenooten pleit het welfprekendfte voor de werkelyke behoefte 
waarin dit Tydfchrift voorziet. — Het bewyft ons dat de aan deze uitgaaf ten grondslag liggende 

gedachte eene gelukkige was, namelyk om een orgaan te leveren dat eene verzameling biedt der zoo talryk 
verfpreide uitgevoerde bouwwerken en daardoor een gefchikt en volledig overzigt geeft van het dreven 
der hedendaagfche bouwkunft. 

De reeds verfchenen jaargangen bevatten een rykdom van onderwerpen, die den bouwmeefter voor 
zyne ontwerpen een leiddraad, voor de jongere vakgenooten een belangryk en onmisbaar middel voor hunne 
ftudicn vormt. De zeer geringe prys bovendien maakt deelname voor ieder mogelvk. 

De met de grootste zorg en met het oog op het practifch nut gekozen inhoud der Architektonifche 

Rundfchau bevat: 
Kerkgebouwen, Kafleelen, Raadhuizen of andere openbare gebouwen, 

Jlads-, zaoon- en winkelhuizen, villa's, tuinhuizen en tuin-arcJiitectuur, mo
numenten, fonteinen, veflibules, portalen en verfchillende andere gedeelten 
van bouzuwerken enz. 
Terwyl \vy met dit omvangryk programma geen deel der bouwkunft kunnen overflaan, gelooven 

wy toch in het belang onzer inteekenaren te handelen door in hoofdzaak die gebouwen op te nemen, waartoe 
de werkkring van den bouwmeefter zich het meefte bepaalt, en daarvan vooral goede en talryke voorbeelden 
te geven, die reeds uitgevoerd, tevens hun practifch nut hebben. — Daarvoor mogten wy tot heden het 
eenftemmig gunftig oordeel der vakbladen ontvangen. 

De eerfte aflevering is verfchenen en wordt na ontvangft van een gulden ter kennismaking ge
zonden door den boekhandelaar H. Eifendrath, Rokin 119 te Amfterdam. 

De uitgever 
J . Engelhorn tc Stuttgart. 

-ö INTEEKENBILLET. E S -

Ir 1 De ondergeteekende wenfcht tc ontvangen van den bock
handelaar H. Eifendrath tc Amfterdam 

1 Ex. Architektonifche Rundfchau 1888. 
compleet in 12 afleveringen a fl. I. — 

Ex. — id. — jaargang I. II. III. a fl. 12. — 
T0K~ Jedere jaargang bevat 9 6 platen op het papier en formaat 

van dezen profpectus. 
Naam: 11 'ocnplaats: 

(Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N". 4 3 . Z A T E R D A G 22 OCTOBER 1887. 

R C H I T E C T V R A E T MICITIA 

A.W.W. 
Redacteur-uitgever F. \V. V A X GENDT JGz. 1 A B O X X E M E X T / 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, hij 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekhlad en ad ver ten tiert: vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 1/ 7.50 en Xederlandsch-Indie J 9.— , heiden hij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van Artkitectura et Amieitia | A X SPRIXGER, 
H. ü. JANSEN en A. REIJDING. 

Stukken, deze Redactie hellenende, te adresseeren aan den heer 
A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van hel Genootschap hetreft, aan den heer 
G. A. Z E E M A N , Leidschestraat 6 0 , te Amsterdam. 

A D V E R T E X T I E X ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen r 

AFZONDERLIJKE NUMMERS, hij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
Arnhem en hij den Hoofd-correspondent JOH . Cï. STEMLER CZN . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

i e . Als lid der Vak- en Vragen-commissie zijn 
benoemd de heeren J. Ingenohl cn A. C. Boerma en 
tot rapporteur de heer L. J. Rijnink. 

2e. Als gewoon lid is aangenomen dc heer A . H . 
Hartkamp. 

3 e . Tot beoordeelaars van de prijsvragen , uitge
schreven in het jaar l S 8 7 , zijn gekozen de heeren A. N . 
Godefroy, H . P. Berlage cn Henri Evers. 

4L'. De inlevering der ontwerpen voor een titelvignet 
op den kalender voor het jaar 1S88, moet geschieden 
vóór of op den isten November 1887 aan het adres 
van den iste-Secretaris, Leidschestraat n". 60, Am
sterdam. 

'Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 19 October 1887. 

Na opening van de vergadering door den Voorzitter, 
werden de notulen gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter deelt mede, dat tot leden van de Vak-
en Vragen-commissie zijn benoemd de heeren J. In
genohl en A . C. Boerma en tot rapporteur de heer 
L. J. Rijnink 

De heer A . H . Hartkamp wordt daarna met alge-
meene stemmen als gewoon lid aangenomen, waarop 
de aangekondigde spreker voor dezen avond, de heer 
H . G. Jansen, het woord verkrijgt, en eene lezing 
houdt over lettervormen en manuscriptversiering, door 
vele schoone platen toegelicht. 

Door de welwillendheid van den heer H . G. Jansen 
zal deze redevoering in het Orgaan opgenomen worden. 

De heer H . J. Wigman geeft vervolgens een kunst
beschouwing van de Peintures dccoratives du Nekvel 
Optra de Paris en van I'Architecture Indienne, ter
wijl bovendien de afbeeldingen der bekroonde ontwer
pen voor den nieuwen gevel voor den Dom te Milaan 
circuleerden. 

De heer Prosper Delin stelt de leden in staat kennis 

te maken met eenige platen als nieuwe proeven van 
zincographie. 

De heer Leliman richt daarna eenige waardecrende 
woorden tot den spreker cn de nieuwe bestuurderen; 
hij brengt in herinnering, hoeveel het Genootschap aan 
vroegere bestuurders verplicht is en spreekt den wensch 
uit, dat de jongste bestuursverandering dc oorzaak moge 
zijn van een opbeurenden cn verfrisschenden geest onder 
de leden. 

Tot beoordeelaars van de prijsvragen, uitgeschreven 
in het jaar 1887, worden benoemd de heeren A . N. 
Godefroy, H . P. Berlage en H. Evers. 

Als gewoon lid wordt voorgesteld dc heer H. J. 
Buré, door de heeren J. C. D. di Gazar en G. A . 
Zeeman. 

Na installatie der nieuwe leden, de heeren W. M . 
Reijerse en L . C. van Houten, en onder aankondiging 
van de heeren J. A. van der Sluijs Veer cn E. van 
den Bossche als sprekers voor de volgende bijeenkomst, 
wordt de vergadering gesloten. 

(A.etA.) DE SAINTE-CHAPELLE TE PARIJS. 
Er is een opmerking, die de Parijzenaars, voor

zooverre zij wegens hunne bezigheden in de buurt 
van den Boulevard du Palais vertoeven, en die de 
vreemdelingen zeker allen hebben gemaakt. De Sainte-
Chapelle, een der kunstigst geciseleerde juweelen in 
de écrin van Parijs, is voortdurend van steigerwerken 
omringd. Conterforten, glasruiten , beeldhouwwerk, 
dit alles ziet men door de openingen, die de steigers 
vrijlaten. Sints vijftig jaar zit het gebouw aldus in 
een kooi en thans brengt men weer groote massa's 
versch hout aan om nieuwe steigers te maken en te 
herstellen wat door den regen verrot is! 

Niets is zoo vreeselijk voor een monument als wan
neer het in de handen valt van architecten en com
missies, die het tot eiken prijs willen herstellen. Zoo
dra er maar eerst een steigertje omheen staat, is het 
minstens voor een eeuw geborgen. Het geldt ontbreekt 
meestal om de restauratie op grooten voet te onder
nemen en ze spoedig ten einde te brengen. 

Dit is ook het geval met de Sainte-Chapelle , waaraan 
men reeds sinds 1 8 3 7 restaureert. 

R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i e i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e t d e init ialen A . et A. 
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TVVEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 43. Z A T E R D A G 22 OCTOBER 18S7. 

Redacteur-uitgever F. W. V A X CF.XDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecture! et Amicitia [AX SI 'RIXGER, 

H . G. J A N S E N en A. R E I J D I N G . 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van bet Genootschap betreft, aan den heer 

G, A. ZEEMAN, Leidschestnut 60, te Amsterdam. 

A H O X X K M E X T ƒ2.25 per 3 maanden of wel 2 
A.W.W. 

xtuiden per jaar, bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor bet buitenland 

f 7.50 en Nederlandsch-Jndie" f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 
A D V E K T K N T I K X ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte cn 10 

cent voor een bewijsnonmier, 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 JOH. (!. STEMI.ER 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 GENOOTSCHAP. 

l e . Als lid der Vak- en Vragen-commissic zijn 
benoemd de heeren J. Ingenohl en A. C. Boerma en 
tot rapporteur de heer L. J. Rijnink. 

2e. Als gewoon lid is aangenomen de heer A . H . 
Hartkamp. 

3e. Tot beoordeelaars van de prijsvragen, uitge
schreven in het jaar 1 8 8 7 , zijn gekozen de heeren A . N . 
Godefroy, H . P. Berlage en Henri Evers. 

4e. De inlevering der ontwerpen voor een titelvignet 
op den kalender voor het jaar 1 8 8 8 , moet geschieden 
vóór of op den isten November 1 8 8 7 aan het adres 
van den 1 ste-Secretaris, Leidschestraat n". 6 0 , Am
sterdam. 

'Namens het Bestuur: 
De 1 ste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 19 October 1 8 8 7 . 

Na opening van de vergadering door den Voorzitter, 
werden de notulen gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter deelt mede, dat tot leden van de Vak-
en Vragen-commissie zijn benoemd de heeren J. In
genohl en A. C. Boerma en tot rapporteur de heer 
L. J. Rijnink 

De heer A. H . Hartkamp wordt daarna met alge
meene stemmen als gewoon lid aangenomen, waarop 
de aangekondigde spreker voor dezen avond, de heer 
H. G. Jansen, het woord verkrijgt, en eene lezing 
houdt over lettervormen en manuscriptversiering, door 
vele schoone platen toegelicht. 

Door de welwillendheid van den heer H . G. Jansen 
zal deze redevoering in het Orgaan opgenomen worden. 

De heer H . J. Wigman geeft vervolgens een kunst
beschouwing van de Peintures décoratives du Nouvcl 
Opéra de Paris en van V Architecture Indienne, ter
wijl bovendien de afbeeldingen der bekroonde ontwer
pen voor den nieuwen gevel voor den Dom te Milaan 
circuleerden. 

De heer Prosper Delin stelt de leden in staat kennis 

te maken met eenige platen als nieuwe proeven van 
zincographie. 

De heer Leliman richt daarna eenige waardecrende 
woorden tot den spreker en de nieuwe bestuurderen; 
hij brengt in herinnering, hoeveel het Genootschap aan 
vroegere bestuurders verplicht is en spreekt den wensch 
uit, dat de jongste bestuursverandering de oorzaak moge 
zijn van een opbeurenden en verfrisschenden geest onder 
dc leden. 

Tot beoordeelaars van de prijsvragen, uitgeschreven 
in het jaar 1 8 8 7 , worden benoemd de heeren A . N . 
Godefroy, H . P. Berlage en H. Evers. 

Als gewoon lid wordt voorgesteld de heer H . J. 
Buré, door de heeren J. C. D. di Gazar cn G. A . 
Zeeman. 

Na installatie der nieuwe leden, de heeren W. M. 
Reijerse en L . C. van Houten, en onder aankondiging 
van de heeren J. A . van der Sluijs Veer en E; van 
den Bossche als sprekers voor de volgende bijeenkomst, 
wordt de vergadering gesloten. 

(A.etA.) D E S A I N T E - C H A P E L L E T E PARIJS. 
Er is een opmerking, die de Parijzenaars, voor

zooverre zij wegens hunne bezigheden in de buurt 
van den Boulevard du Palais vertoeven, en die de 
vreemdelingen zeker allen hebben gemaakt. De Sainte-
Chapelle, een der kunstigst geciseleerde juweelen in 
de écrin van Parijs, is voortdurend van steigerwerken 
omringd. Conterforten, glasruiten, beeldhouwwerk, 
dit alles ziet men door de openingen, die de steigers 
vrijlaten. Sints vijftig jaar zit het gebouw aldus in 
een kooi en thans brengt men weer groote massa's 
versch hout aan om nieuwe steigers te maken en te 
herstellen wat door den regen verrot is! 

Niets is zoo vreeselijk voor een monument als wan
neer het in de handen valt van architecten en com
missies, die het tot eiken prijs willen herstellen. Zoo
dra er maar eerst een steigertje omheen staat, is het 
minstens voor een eeuw geborgen. Het geldt ontbreekt 
meestal om de restauratie op grooten voet te onder-

Gedrukt bij l i . W . vai: der Wiel & O . , te A r n l t 3. 

nemen en ze spoedig ten einde te brengen. 
Dit is ook het geval met de Sainte-Chapetle, waaraan 

men reeds sinds 1837 restaureert. 

De R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e t d e i n i t i a l e n A . et A . 
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Zij naderde ongeveer hare voltooiing, toen de Com
mune uitbarstte. Daar de vlammen van den brand van 
het Paleis van Justitie het gebouw te dichtbij bla
kerden, was men genoodzaakt de spits van den toren, 
de crète van het dak, den geveltop der facade, de pi
nakels, die de conterforten van den zuidkant bekronen, 
de balustrade, die ze verbindt, en sommige deelen van 
de wimbergen der traveeën te restaureeren. De „Com-
mission des Monuments", die hare aandacht en zorgen 
aan zoovele schoonheden der Fransche hoofdstad moet 
schenken , kan jaarlijks voor dit doel slechts geringe 
toelagen verleenen op het totale budget der herstellingen. 

In verschillende termijnen heeft zij 8 0 , 0 0 0 fres. ge
geven, en deze som is langzamerhand voor het be
stemde doel gebruikt. Voor de uitvoering van nieuwe 
werken heeft dezelfde Commissie een som van 5 0 , 0 0 0 
fres. toegestaan. De bekende architect Boeswehvald 
hoopt, dank zij deze tegemoetkoming, spoedig de stei-
gerwerken te kunnen verlagen en de herstelde gedeel
ten vrij te doen zien. Men schat de kosten van de 
geheele restauratie op minstens 3 0 0 , 0 0 0 francs. Het 
zal dus nog vrij lang duren, alvorens men de Sainte-
Chapelle in haar volle pracht zal kunnen bewonderen. 

(A.etA.) DE BASTILLE 
OP D E PARIJSCHE T E N T O O N S T E L L I N G VAN 1 8 8 9 . 

Men weet, dat onlangs het besluit werd genomen, 
ter gelegenheid van 't honderdjarig jubileum van 1 7 8 9 , 
te Parijs een kopie van de Bastille op te richten. 

Het groote werk is thans voltooid. De vesting met 
de straten, die haar omgaven , zijn onder de leiding 
van den architect Colibert in haar waarachtige vormen 
en kleuren verrezen. De schilders zijn bezig de laatste 
hand aan de sombere tinten van het schilderwerk der 
muren en kanteclen te leggen, terwijl de beeldhouwers 
de decoratiewerken aan de gevels der huizen ten einde 
brengen. 

Wanneer men de Porte dc la Conférence doorgaat, 
die op de Avenue de Suffren is geplaatst, bemerkt men 
dadelijk het Hotel de May enne, dat thans voor een 
deel door een broederschool is ingenomen. Een wei
nig verder bevindt zich de Protestantsche Mariakerk. 
Om in de Bastille te komen , moet men de Porte de 
T Arsenal doorgaan en de ophaalbrug passeeren. Daar 
recht tegenover zal een tuin worden aangelegd, waarin 
de „Brasserie de Santerre" zal worden geplaatst. 

De voornaamste winkels in de nabijheid der Bastille 
zijn met vee! nauwkeurigheid weergegeven. Zeer merk
waardig is het „stalletje" van den „écrivain public", 
voorzien van een geel geschilderd uithangbord, waarop 
men leest: „Au tombeau des secrets". Evenzoo op 
de herberg van den „Lion d'or": „Céans on loge 
a pied". 

Achter deze herberg wil men de groote melkerij van 
Trianon herbouwen. 

(A. et A.) O N E D E L E CONCURRENTIE. 
Uit een artikel, onder bovenstaanden titel voorko

mende in de Amstcrdamsclie Courant van 1 4 October 
j l . , nemen wij het volgende over: 

Eenige meubelmakers-patroons zullen aan den Gemeenteraad 
van Amsterdam een adres richten om te protesteeren tegen het 
verleenen van eene jaarlijkschc subsidie van ƒ 4000 aan dc 
Q u e l l i n u s s c h o o l . 

Men weet, dat die heeren daartoe gekomen zijn door de wijze, 
waarop de (Juellinusschool hun een concurrentie aandoet, die 
zij hoogst onbillijk achten. 

In hoeverre dc meubelmakers in hun recht zijn, wenschen 
wij aan te toonen. 

Vooraf eenige toelichting omtrent het doel der school. 
In haar reglement lezen wij: 

»De Kunstnijvcrhcid-tcckenschool »(>uellinus" heeft 
ten doel, de beoefening der teekenkunst te bevorderen 
in hare practische toepassing op de Nijverheid in haar 

geheelen omvang. Zij gaat uit van eene Vereeniging, 
opgericht onder medewerking van het Departement 
Amsterdam der Maatschappij tot bevordering van Nij 
verheid". 

Ken schoon doel inderdaad, waarop wij herhaaldelijk de aan
dacht vestigden. Meer wetenschappelijk ontwikkelde werk
lieden cn werkbazen te vormen was steeds hoofdzaak, en de 
school vond dan ook van vele zijden den steun, waarop zij 
recht had. 

Zoo geniet zij jaarlijks de volgende subsidien: 
van het Kijk ƒ4000. 

» de Provincie » 2000. 
» » Stad » 4000. 

Behalve deze vaste bijdragen, genoot zij b.v. in 1885, zooals 
wij in de bcgrooting der school voor dat jaar (zie het verslag) 
lazen — (een later verslag is nog niet in druk verschenen); 

Aan jaarlijkschc bijdragen ƒ 1200, 
» schoolgelden » 2000, 
» giften, schenkingen en andere baten . . . . » 1500, 

Men zal bij het lezen van deze cijfers niet beweren, dat het 
haar aan geldelijken steun ontbrak. 

De belasting-betalende burgerij droeg daartoe de niet geringe 
som van f 10.000 bij. 

Zien wij nu wat volgens haar reglement aan de school onder
wezen wordt: 

Art. 1 zegt: 
«Aan de Kunstnijvcrhcid-tcckenschool wordt onder

richt gegeven in het lijnteekenen uit de vrije hand op 
zwart bord; het rechtlijnig teekenen met behulp van 
instrumenten; het handteekenen naar draadtiguren en 
gipsafgietsels; het kleuren van vlak-ornementcn; het 
teekenen met sapverf (aquarelleeren); het bouwkundig 
teekenen en het maken van kleinere ontwerpen; het 
boetseeren; het maken van afgietsels; het beeldhouwen 
in hout en steen; het schilderen naar pleisterafgietsels 
en naar het stilleven; het porseleinschilderen; de pro
portieleer van den mensch; de ontleedkunde van den 
mensch; de vlakke en beschrijvende meetkunde; de door-
zichtkunde; de Stijl-en schoonheidsleer; de kunstgeschie
denis en de orncmentleer.'' 

Altemaal vakken, waaruit blijkt dat de school streeft naar 
het vormen van ontwikkelde werklieden, doch vooral bazen. 
Ook blijkt eruit, dat aan de practijk al heel weinig wordt ge
daan en dat er hoegenaamd geen sprake is van het «meubel
makersvak." 

In het jaarverslag van '84 komt dan ook slechts een leerling 
op de 69 voor, die tot meubelmaker werd opgeleid. 

Lezen we verder, dan zien wij echter dat de school in dat 
jaar uitvoerde voor particulieren en genootschappen de vol
gende tot het meubelvak behoorende werken: 15 lijsten voor 
schilderijen in het Rijksmuseum; een compleet salon-ameuble-
inent in eikenhout en nog een volledig salon-ameublement. 

Van tal van andere werkzaamheden der school opgedragen, 
waarbij bepaald beeldhouwwerk genoemd wordt, zwijgen wij. 

Men zou hieruit reeds voldoende mogen afleiden, dat aan de 
school bepaald een ineubelmakerswcrkplaats verbonden is en 
de school meubelmakersknechts in dienst heeft, 't Is toch 
moeilijk aan tc nemen, dat al dat werk door dien • eenen" 
leerling zou vervaardigd zijn. 

Doch niet alleen particuliere bestellingen voert de school 
uit. Zij gaat verder en schrijft openlijk bij aanbestedingen 
van meubelen in. Zoo werd haar o. a. als minste inschrijfster 
opgedragen het ameublement voor de groote zaal voor het Munt-
gebouw, waar het Oudheidkundig Genootschap vergadert. 

Ook dezer dagen werd haar bij inschrijving een dergelijk 
werk gegund voor een particulier op de Keizersgracht. 

Is 't nu wonder, dat dc meubelmakers daartegen protesteeren? 
Volstrekt niet! 
De school toch treedt in de eerste plaats buiten haar werk

kring. Zij , die volgens de wet van '69 geen patent behoeft te 
betalen, met enkele scholieren werkt en de lasten niet draagt, 
waaronder de meubelmakerspatroon gebukt gaat, zou op die 
wijze alle concurrentie onmogelijk maken. 

Bovendien is het oneerlijk te concurreerer. met burgers, die 
hun belasting betalen, m. a. w. bijdragen tot de subsidie, 
waarvan de school geniet. 

De belastingbetalende meubelmaker doet zich door het sub
sidieeren der school met zijn eigen geld, in den vorm van be
lasting, zelve een ongerijmde mededinging aan. 

En dat in een tijd, waarin de nijverheid zulk een zware strijd 
heeft tc strijden. 

Aan die practijken, waarvan wij den naam maar liefst niet 
noemen, doet ons Gemeentebestuur, ja zelfs het Rijk mede. 

Het is niet meer dan billijk, dat daaraan paal en perk worde 
gesteld. 

Zeer terecht wenden de meubelmakerspatroons zich nu tot 
den Raad, om de subsidie van ƒ 4 0 0 0 , op de gemeentebegroo-
ting voorkomende, aan de school tc weigeren. Zij hebben, 
als belastingbotalenden, volkomen het recht dit te eischen. 

Wij vertrouwen dan ook, dat er leden in onzen Raad ge
vonden zullen worden, die de billijkheid van dien eisch inzien. 
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Toch zouden wij het voor de school betreuren. 
In plaats van weigering zouden wij liever zien dat de Raad, 

wanneer de begrooting aan de orde komt, aan het verleenen 
van de subsidie het verbod tot inschrijving bij aanbestedingen 
verbond en alle concurrentie met de particuliere nijverheid 
uitsloot. 

Het Dagelijksch Bestuur dient er dan tevens aan herinnerd 
te worden, dat het geen pas geeft op die wijze met het geld 
van de burgerij om te springen en de belastingbetalenden con
currentie aan te doen. Ook de regeering van den Staat en 
de Provincie hebben bij het verleenen van subsidie zich aan 
diezelfde bepalingen te houden. 

W i l de Quellinusschool de sympathie en den steun van de 
nijverheid blijven behouden — waarvan zij het dan toch hebben 
moet — dan dient zij zich op dit punt zoo spoedig mogelijk 
te herzien en zich uitsluitend tot het onderwijs te bepalen. 

Ten slotte nog een vraag aan het Departement Amsterdam 
der Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, dat vele 
meubelmakers onder zijne leden telt: 

«Meent het, dat het als patroon van de Quellinusschool, 
door deze te doen concurreeren tegen de meubelmakers, de 
nijverheid bevordert?" 

Een ander middel tot verbetering van den bestaan-
den toestand zou zijn, een aan de subsidie te verbin
den bepaling, waarbij het werken voor patroons nic t — 
het optreden als patroon wel werd verboden. 

In dien geest zijn sommige artikelen in de regle
menten der ambachtsscholen gesteld en we hebben nooit 
klachten vernomen over eenige concurrentie, welke die 
scholen den particulieren zouden aandoen. 

De quaestie, aangeroerd in het artikel der A . C, is 
van veel belang voor onze Nederlandsche nijverheid : 
het is daarom èn voor de school èn voor de meubel
makers te hopen, dat de Amsterdamsche Gemeenteraad 
het adres in ernstige overweging neme! 

(A.etA.) D E FORTH-BRUG. 
Voor hen, die minder bekend zijn met de plaatselijke 

gesteldheid van Schotland, is een blik op de kaart 
voldoende om op te merken, dat de rivier de Forth, 
na de stad Sterling te zijn voorbij gestroomd, zich 
onmiddellijk verbreedt en een kom vormt, die beneden 
Burnesland, waar het water van verschillende neven
rivieren zich erin ontlast, als binnenhaven een ge
schikte ligging aanbiedt voor schepen van den grootsten 
diepgang. Reeds sedert eeuwen was Queensferry de 
aangewezen plaats voor het vervoer van reizigers en 
goederen tusschen Edinburg en de noordoostelijke pro
vinciën. Tot op heden geschiedt dit vervoer te water, 
doch binnenkort zal, na de voltooiing van het reus
achtige werk, bekend onder den naam van de Forth-
brug, eene vaste verbinding per spoor tusschen de 
provinciën Fife en Midlothian tot stand komen. 

Wij noemden de Forth-brug een reusachtig werk; 
enkele vergelijkingen met andere groote werken zullen 
voldoende zijn om te doen erkennen , dat dit niet te 
veel gezegd is. De kokers van de Brittanian-brug 
over dc Menia Straits b.v. hebben eene lengte, die 
slechts weinig meer bedraagt, dan één vierde van de 
lengte der liggers, die voor de Forth-brug gebezigd 
worden. 

Het vlak van de rails dezer brug verheft zich even 
hoog boven den waterspiegel als de koepel der Albert-
hall boven den beganen grond, terwijl het hoogste 
punt van den bovenbouw zich nog ongeveer tweehonderd 
voet boven het hoogste gedeelte der St.-Paul zal ver
heffen. 

De grootte der overspanning is ongeveer gelijk aan 
den afstand tusschen Piccadilly en Buckingham-palace 
over Greenpark te Londen (ongeveer 1 7 0 0 voet of 5 2 0 
M.) Het geheele gevaarte, uit eene gecompliceerde 
staalconstructie bestaande, weegt niet minder dan 1 5 0 0 0 
ton Eng. ( 1 , 5 2 4 , 0 0 0 K.G.) 

Bij deze constructie heeft men een type gevolgd, 
dat totnogtoe weinig in Engeland bekend was, doch, 

hoe primitief dan ook, reeds door Chineezen en zelfs 
door wilde volken is aangegeven; het is nl. de z. g. n. 
cantilever- of bracket-methode. De wilden toch kiezen 
zich twee boomen ter weerszijden van dc rivier, waar
van de uitstekende takken dienstdoen als cantilever, 
verbinden beide uiteinden met lianen, uit gras met 
touw omwoeld bestaande, en de gemeenschap tusschen 
beide zijden der rivier is gevonden. 

Ongeveer op dezelfde wijze is dc 1 7 0 0 Eng. voet 
breede doorlaat der P'orth-brug overspannen en wel 
door een conipound-constructie, bestaande uit twee 
cantilevers of brackets en een centraal-ligger. 

De heer Bakker gaf van dit cantilever-systeem bij zijne 
lezing in de „Royal Institution" op 2 0 Mei 1.1., eene 
zeer aanschouwelijke voorstelling. Hij plaatste twee 
mannen in zittende houding op stoelen, met uitgestrekte 
armen, ondersteund door stokken, welke onder tegen 
den stoel werden gedrukt en als zoodanig de plaats 
vervullende der zoogenaamde cantilevers. 

De hoofdligger stelde men voor door een korten 
stok, gelegd over den naar het midden gerichten arm 
van eiken man, en de verankering door touwen, die 
zich strekten tusschen de buitenwaarts gerichte armen 
en eenige steenen. Wanneer nu een vracht werd aan? 
gebracht door een gewicht op den middenligger te 
plaatsen, zouden de armen der mannen en de veran-
keringstouwen in spanning komen en de stokken en 
stoelpooten een groote drukking ondervinden. Om deze 
voorstelling in miniatuur te vergrooten tot hare wer
kelijke proportiën moet men zich voorstellen , dat de 
stoelen '/3 mijl van elkander verwijderd zijn cn de 
hoofden der mannen zich 3 6 0 voet boven den grond 
verheffen, terwijl hunne armen een reusachtig stalen 
latwerk voorstellen en de stokken stalen kokers zijn 
van 1 2 voet diameter. 

Er zijn drie hoofdpijlers, bekend onder de namen 
van Fife-pijler, Inch Carvi en Queensferry-pi;Ier. 

Op ieder dezer pijlers zijn geweldig groote cantile
vers opgericht, die zich ter weerszijden uitstrekken. De 
Fife-pijler is gebouwd met behulp van dammen, cn 
zelfs dit betrekkelijk eenvoudige werk is met zeer veel 
moeilijkheden ten uitvoer gebracht. De andere pijlers 
zijn opgericht met behulp van caissons van geslagen 
ijzer van 7 0 voet in diameter bij eene hoogte van 5 0 
tot 6 0 voet. 

De heer Bakker schetste de gevaren , waaraan het 
werkvolk blootstaat bij den bouw van dergelijke brug
gen. Zoo bezweek onlangs een caisson door den uit-
wendigen druk van het water, waardoor twee menschen 
het leven verloren. 

Iets dergelijks gebeurde ook te St.-Petersburg in 
1 8 7 6 op de bedding der Newa, waar zich de slik een 
weg baande tot de werkkamers tengevolge van de 
plotselinge verzakking van den caisson , waardoor zeven 
menschen, die zich in die werkkamer bevonden, om het 
leven kwamen. De samengeperste lucht in den cais
son werkt bovendien nadeelig op de gezondheid der 
arbeiders, zoodat zij slechts een beperkt aantal uren 
kunnen werken. 

Wij besluiten met de opmerking, dat, om dit werk 
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ten uitvoer tc brengen, een leger van 3 5 0 0 man met 
een evenredig getal ingenieurs gcëmploycerd zijn. 

Alles, met uitzondering van het walsen der stalen 
platen, wordt op de plaats zelve ten uitvoer gebracht; 
derhalve zijn er honderden stoom-, hydraulische en 
andere machines in werking. 

(A. et A.) BOUW V A N L O K A L E N 
VOOR GODSDIENSTOEFENING. 

In de Kerkbode komt de volgende mededeeling voor: 
„Het Bestuur van de Vereeniging K e r k e l i j k e kas 

maakt aan de gemeente bekend, dat in de laatste ver
gadering besloten is: 

„ 1". dat bij het bouwen van lokalen voor godsdienst
oefening bestemd, de weg van concurrente plannen zal 
worden ingeslagen. 

„ 2 " . dat nu reeds de vraag tot architecten , leden van 
de Vereeniging, wordt gebracht of zij genegen zijn, na 
aanwijzing, hunne plannen tot een en ander in te leveren. 

„ 3 " . dat zij, die zulks wenschen, zich daartoe schrif
telijk moeten aanmelden bij den ondergeteekende vóór 
Dinsdag 11 October, des middags 1 2 uur. 

„ 4 " . dat aan hen, die zich hebben aangemeld, spoe
dig van wege de subcommissiën der verschillende sec
ties opgave zal worden gedaan van tijd en plaats, waar
op de aanwijzing van hetgeen verlangd wordt, zal ge
schieden. 

„5". dat volgens het huishoudelijk reglement leden 
van de Vereeniging zijn „allen die, hetzij volgens eenig 
van den kerkeraad afkomstig bewijsstuk in het lidma
tenboek van de kerk zijn ingeschreven" en „die, hetzij 
door mondelinge of schriftelijke verklaring, hetzij door 
het bezoeken eener algemeene vergadering, hetzij door 
het geven eener vrijwillige bijdrage voor de kas der 
Vereeniging, blijkbaar als lid wenschen te worden 
aangemerkt". H . B I I L E V E L O , 

Keizersgracht 6 3 3 . Sectetaris 

P R I J S V R A G E N . 
De Vereeniging tot bevordering van Bouwkunst te 

Groningen maakt belanghebbenden bekend, dat de 
antwoorden op de door haar uitgeschreven prijsvraag : 
Een Boerderi j voor Bouw- en W e i l a n d , 
groot 5 0 H.A. enz. ('), vóór of op den i , t e u De
cember e. k. vrachtvrij worden ingewacht bij den 
Secretaris der Vereeniging. 

De namen der Juryleden zijn: 
A. Waalkens te Blijham, 
O. W. Reindersma te Ureterp, 
1'. M. A . Huurman, 1 
W. Bos, / leden der Vereeniging. 
J. N . Kruisinga, ) 

De Afdeeling Leiden en Omstreken der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst vraagt ontwerpen van 
een gevel v oor een h eer en h u is. Het programma 
luidt als volgt: 

De breedte van den gevel is bepaald op 8 M. De 
vloer van de verdieping gelijkstraats ligt 5 0 cM. boven 
de straat; vervolgens is de bovenkant der eerste ver
dieping 4 . 2 0 M . en voor de tweede verdieping 3 . 8 0 M. 

Men verlangt een opstandteekening en eene door
snede , beiden op de schaal van 1 a 50. 

De stijl is vrijgelaten. De teekeningen, in zwarte 
lijnen uit te voeren, geschikt voor photolithographische 
reproductie. 

De medewerking aan deze prijsvraag is alleen voor 
de leden der Afdeeling opengesteld en de Jury bestaat 
uit het Bestuur, bijgestaan door de heeren D. E. C. 
Knuttel en J. Roem. 

(') Zie voor het programma De Opmerker no. 26 van 23 Juni jl . 

landbouwers. 

A L L E R L E I . 
— De veronderstelling, dat voor dc vaceerende betrek

king van hoofdopzichter bij den Provincialen Water
staat in Gelderland een gediplomeerd ingenieur zal 
benoemd worden, schijnt juist te zijn. Althans op de 
aanbeveling, door Gedeputeerde Staten opgemaakt, 
komen slechts civiel-ingenieurs voor; de vraag rijst of 
het niet de voorkeur verdiend had in de oproeping te 
vermelden, dat alleen gediplomeerde ingenieurs in aan
merking konden komen. De discussion, in de laatst 
gehouden zomervergadering van Provinciale Staten ge
voerd, gaven toch den indruk dat een civiel-ingenieur 
verlangd werd en het is hieraan meer dan waarschijnlijk 
te wijten, dat zich niet meer dan 3 7 sollicitanten hebben 
aangemeld. Werd vroeger, en enkele malen met eenig 
recht, geklaagd dat zoogenaamde „onbevoegden" zich 
bezighielden met het maken van ontwerpen en het 
leiden der uitvoering van werken , die tot den werkkring 
van den ingenieur behoorden, thans zijn de borden 
verhangen en vele ingenieurs aarzelen niet een betrek
king van opzichter aan te nemen. Wij betwijfelen of 
dit in het algemeen belang is en houden ons over
tuigd, dat de practische kennis, die van een opzichter 
gevorderd wordt, niet door studie maar wel door onder
vinding verkregen kan worden. 

— In den Gemeenteraad te Haarlem hebben deze week 
minder aangename dicussiën plaatsgevonden naar aan
leiding van een voorstel van den heer Rethaan Macaré 
om Burgemeester en Wethouders uit te noodigen tot 
het herzien van de instructiën van den gemeente
architect en van de beide gemeente-opzichters. Het 
Dagelijksch Bestuur achtte dit onnoodig , waarop eene 
warme discussie ontstond over de vraag of dit als eene 
motie van orde dan wel als een nieuw voorstel moest 
beschouwd worden. De schijnbaar eenvoudige zaak 
van het herzien der instructie gaf aanleiding tot scherpe 
uitvallen; de discussiën, vroeger in den Raad gevoerd 
over de beschuldigingen, door den heer Mr. Gallandet 
Huet ingebracht tegen den gemeente-architect en de 
ambtenaren van het bureau van openbare werken, 
werden opgerakeld en de rust keerde weder, toen de 
heer Huet op de gelukkige gedachte kwam zijn man
daat als lid van den Raad neder te leggen en de zaal 
te verlaten. Onzes inziens had de heer H . dit besluit 
reeds in de Meimaand moeten nemen, toen het rapport 
van Burgemeester en Wethouders ter tafel gebracht 
en het voorstel gedaan werd om te verklaren, dat de 
ingebrachte beschuldigingen ongegrond waren. 

— Deze week geen nieuws omtrent den bouw van de 
nieuwe Universiteit 'te Utrecht. Met ongeduld wordt 
naar de door den Minister te nemen beslissing uitgezien. 

V A R I A . 
Het éénrails-spoorsysteem. Dit systeem, het Lartigue-

systeem genaamd, bestaat in een reeks wagens, door 
een speciaal daartoe vervaardigde locomotief of door een 
of meer paarden voortgetrokken. De trein loopt op één 
enkele rail, die enkele voeten boven den grond ligt. 
Het systeem is sedert 1 8 8 3 in verschillende landen van 
Europa en Afrika in gebruik geweest en nabij Victoria-
street Westminster is zulk een lijn in werking te zien. 
De hoofdinrichting van het systeem, hoofdzakelijk 
tot militaire-, landbouw- offabrieksdoeleinden geschikt, 
is de volgende. De lijn of de weg, die gemak
kelijk draagbaar is, bestaat uit één rail van zeer platten 
vorm, welke zeer grooten weerstand biedt aan lood
rechten druk maar gemakkelijk buigbaar is volgens 
een waterpas vlak. Boven den grond wordt deze rail door 
schooren of schragen ondersteund, die van hoekijzer 
of een anderen, grooten weerstand biedenden ijzervorm 
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vervaardigd zijn. Het boven- of draagvlak dezer schra
gen wordt aan de rail geklonken en het ondereind rust 
op een slaper of ondersteuningsplaat, waarop het stevig 
bevestigd is, terwijl de slaper eenvoudig op den grond 
rust en van onbepaalden vorm of soort kan zijn. Wan
neer de omstandigheden het eischen, kunnen houten 
of ijzeren pennen door in de slapers vervaardigde gaten 
in den grond gedreven worden om verschuiving door 
stooten of trillen te voorkomen. Voor het passeeren 
van een stroom kunnen enkele zeer lichte pijlers 
gemaakt of ook twee stevige draadkabels gespannen 
worden, tot ondersteuning van de schragen; moet 
een vallei doorsneden worden, dan kan de lijn ter
stond over de kloof gebracht worden of langs een 
zigzag-weg naar beneden loopen; de verschillende 
deelen kunnen door bochten van slechts 1 0 voet straal 
verbonden worden. Het is zelfs mogelijk hellingen 
van 1 op 1 7 te gebruiken. Moeten de lijnen dienen tot 
vervoer van passagiers, dan is het noodzakelijk maat
regelen te nemen tegen het slingeren der wagens. De 
wagens hebben twee wielen met gleuven, die over 
de rails voortrollen, en zijn overigens ingericht al 
naar het doel, waartoe zij bestemd zijn. De personen
wagens en de locomotieven zijn voorzien van horizon
taal gegroefde wielen, die over zijsporen, aan de schra
gen verbonden, loopen. 

In Rusland werd dit spoor zoowel voor troepen
vervoer als voor het transport van gewonde krijgs
lieden gebruikt. In de Pyreneën wordt het voor het 
vervoer van oer en erts gebezigd. Te Westminster 
bracht men een korte lijn voor het vervoer van perso
nen in exploitatie; in Algerië en Tunis wordt er gebruik 
van gemaakt tot vervoer van esparto (gras). De grootste 
voordeden van deze soort van spoorweglijnen zijn de 
buitengewone eenvoudigheid en de uiterst gemakkelijke 
draagbaarheid; aan de ongelijkheid van den bodem kan 
door schragen van verschillende lengte tegemoet ge
komen worden. Voor beweegkracht kan men zoowel 
electriciteit, paardekracht als stoom bezigen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A F H E E L I . N O L E E U W A R D E N - . 
Vergadering van 1 4 October 1 8 8 7 . 

Na het lezen van de notulen der vorige bijeenkomst, 
deelt de Voorzitter mede, dat het Bestuur tengevolge 
van de wijziging van art. 5 2 der wet, waartoe in de 
onlangs gehouden algemeene vergadering besloten werd, 
de contributie voor de afdeelingsleden op / ' 4 . — heeft 
gesteld. 

Daarna wordt rapport uitgebracht over de brochure 
van den heer Tutein Nolthenius, betreffende het wij
zigen van eenige artikelen der Algemeene Voorschriften. 
Zooals bekend is, zag deze brochure het licht naar 
aanleiding van het adres van drie Aannemersvereer.i-
gingen, te Amsterdam, aan de Kamer van Koophandel 
aldaar, en van meer dergelijke lichamen. 

De conclusie van het uitvoerig rapport strekte om 
het Bestuur der Maatschappij uit te noodigen nieuwe 
Algemeene Voorschriften te ontwerpen, uitsluitend toe
passelijk voor de burgerlijke bouwkunde, en daarvoor 
eene Commissie, bestaande uit architecten en aanne
mers , te benoemen. Ten einde met dit rapport nader 
kennis te maken, werd besloten het aan de leden in 
druk rond te deelen; in eene volgende vergadering 
kan het dan behandeld en zoo mogelijk eene beslissing 
genomen worden. 

De Voorzitter houdt daarna eene voordracht over 
het spoelstelsel en de rioleering van Brussel. Spreker 
zet uiteen op welke beginselen het spoelstelsel rust en 
op welke wijze het rioolwater voor den landbouw be

nuttigd kan worden, hetzij door inundatie, bevloeiing, 
besproeiing enz., welke methoden in bijzonderheden 
worden toegelicht, evenals de rioleering van steden, 
die haar water op eene rivier lozen; de resultaten, 
daarmede verkregen te Berlijn, Parijs, Zurich, Londen 
enz., worden in het breede opgenoemd. Uit tal van 
rapporten, door bevoegde deskundigen in deze plaatsen 
opgemaakt, bleken de groote bezwaren, aan dit stelsel 
verbonden. Vervolgens wordt de technische zijde van 
het rioolstelsel te Brussel uitvoerig besproken en door 
duidelijke teekeningen toegelicht. Na eene verklaring 
van het rioolnet, waarmede in 1 8 5 2 een begin werd 
gemaakt, gaf spreker eene uiteenzetting van den aanleg 
der groote rioolwerken en de daarmede verbonden 
collecteurs, sinds 1 8 7 4 aangevangen en tot eene geza
menlijke lengte van 1 7 , 7 0 0 M. voltooid. Ten slotte 
worden de door hydraulische werktuigen bewogen sluis-
en pompwerken tot doorspoeling der hoofdriolen ver
klaard en de wijze, waarop de reiniging van het rioolnet 
geschiedt, uiteengezet. Spreker eindigt met eene om
schrijving van de wijze van verbranding der rioolgas-
sen en van de groote pompwerktuigen tot opvoering 
van het rioolwater voor besproeiing der uitgestrekte 
zandvlakte bij Loo en Penthy. 

Nadat het lid Dr. Meursinge den spreker namens 
allen dankgezegd heeft, wordt de druk bezochte ver
gadering gesloten. 

A S P H A L T - B E V L O E R I N G . 
Hoewel er bij ons te lande weinig belangstelling 

voor de publieke zaak gevonden wordt, maken de 
gemeente-begrootingen daarop uitzondering. De reden 
dier belangstelling ligt voor de hand, en is grooten-
deels bezorgdheid voor het aandeel, dat in de belas
tingen gedragen moet worden. Daarbij vallen de uit
gaven , die eene gemeente moet maken, beter onder 
het bereik van het waarnemingsvermogen van elk 
belanghebbende en ontbreekt het dikwerf niet aan voor
lichting der plaatselijke bladen. 

Een der belangrijkste uitgaven, waarmede alle ge
meenten te kampen hebben, om het even of zij onder 
de groote of kleine moeten gerangschikt worden, is 
die voor bestrating. Omtrent dit punt is het laatste 
woord nog niet gezegd; klachten worden van alle zijden 
vernomen, maar de middelen tot verbetering worden 
niet genoemd. 

A l is de aanleg eener asphalt-bevloering kostbaar, 
uit het oogpunt der kosten van onderhoud verdient zij 
voor wegen, die een moerassigen ondergrond hebben 
en waar druk verkeer plaatsvindt, aanbeveling. In De 
Amsterdammer, Dagblad voor Nederland, komen eenige 
hoofdartikels voor over de begrooting der hoofdstad 
voor het volgende jaar, waarin ook de wijze van aan
leg en onderhoud der wegen besproken wordt. Wij 
halen daaruit de volgende zinsneden aan: 

„Hoe lastig, hoe slecht en hoe geldverslindend de 
keibestrating ten onzent is, — met weet het; dat te 
eeniger tijd, op den duur, het zóó lang reeds met den 
gunstigsten uitslag beproefde asphalt het van de keibe
strating zal winnen, men weet het evenzeer, maar toch 
men knoeit maar voort, als ware de deugdelijkheid, 
men kan zeggen de onontbeerlijkheid, van het asphalt 
bij onzen drassen bodem nog eene quaestie — en als 
kostte dit talmen ons niet, bij al het verdriet, nog 
bovendien een schat van geld. 

„Asphalt veroorzaakt geen gedruisch. 
„Asphalt is gemakkelijk voor voetgangers en be

stuurders van handkarren. 
„Asphalt geeft een zindelijk pad. 
„Asphalt is zeer goedkoop in onderhoud. 
„Tegenover al deze voordeden, die waarlijk niet 
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gering zijn, staat geen enkel nadeel, tenzij de door 
dezen beweerde en door genen ontkende moeilijkheid, 
die het asphalt bij het gebruikelijk hoefbeslag voor 
paarden oplevert. En nu zullen zeker de honderd
duizenden bewoners , voetgangers, en de duizenden man
nen en vrouwen, die hun handkarren over oneffen keien 
moeten voorttrekken, niet gedwongen worden te wach
ten op een voor hen in elk opzicht begeerlijk plaveisel, 
tot de rijtuighoudende en rijtuigverhurende burgers een 
nieuw hoefbeslag hebben gekozen. 

„Amsterdam moet zijn bestrating vernieuwen , en na 
de mislukte proeven met houtbestrating, kan alleen 
asphalt als de toekomstige, algemeen toe te passen 
bodembedekking in aanmerking komen. Amsterdam 
heeft dus noodig: een reorganisatie van zijn bestra-
tingsdienst." 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
(A. et A.) Grootsche toebereidselen worden gemaakt 

voor een schitterend winterfeest van de Düsseklorfsche 
kunstwereld. 

De ruime zalen van het concertgebouw zullen tot 
een jaarmarkt ingericht worden, alwaar de meest ver
schillende volksrassen elkander ontmoeten cn een keur 
van vrouwelijke schoonheden, in nationale kleeder
drachten, den bezoekers in hare Russische theesalons, 
Ilaliaansche osteria's en andere typische ververschings-
lokalen ontvangen zullen. 

Er zal tevens voor de meest verschillende vermake
lijkheden als volksfeesten, kluchten en arlequinades ge
zorgd worden. Bijzondere zorg zal aan de decoratie 
en costumes besteed worden, hetgeen dan ook van een 
Kunstenaars-vereeniging als de Malkcistcn wel niet an
ders te verwachten is. 

Het middelpunt der jaarmarkt zal door eene tentoon
stelling van teekeningen en aquarellen der Diisseldorf-
sche kunstenaars gevormd worden , welke voor verloting 
bestemd zijn en waaronder zich kunstwerken van den 
eersten rang bevinden. 

Ook een salon voor afgewezenen zal niet ontbreken; 
het belooft een kostelijke gelegenheid te worden voor 
de uiting van kunstenaarshumor en satire, in de voor
stelling van de onmogelijkste materiën en behande
lingswijzen. Bovendien zal cen Düsseldorfsch kunste
naarsalbum verkocht worden. 

Tijdens den duur van het feest zullen dagelijks van 
5—10 uur tooneelvoorstellingen gegeven worden, waarbij, 
afgewisseld door de werkzaamheden van acrobaten en 
ballet-danseressen, de beroemdste Bummclstücke der 
Malkcistcn zullen opgevoerd worden. 

Onder leiding van Erdmanns zijn kunstenaars als 
Jansen, Kroner, Bosch en vele anderen, in cen afzon
derlijk gedeelte bezig een tentoonstelling te organisee-
ren van eene menigte phantastischc en komische in
vallen en parodieën, door de kunstenaarsbent bijeen
gebracht. 

Het geheel belooft dus een even artistiek als vroolijk 
feest te zullen worden en er behoeft nauwelijks aan 
getwijfeld te worden, dat het succes even schitterend 
zal zijn als de belangelooze toewijding voor zijne feesten 
beroemden Düsseldorfschen kunstkring zulks verdient, 
hetgeen zeer te wenschen is, daar dc opbrengst zal 
aangewend worden ten bate van een liefdadig doel , 
het kunstenaars-ondersteuningsfonds. 

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 O E . Bij den Waterstaat in Nederlandsch Indie 

zijn: 
Benoemd! tot opzichter i " " klasse, de opzichter 2*' klasse 

J. C. W. F. Ditmarsch; tot opzichter 2 d l klasse, de opzichter 
3 * klasse C. G. J. Gersen; tot opzichter 3 d ' klasse, degepasp. 

serg.-majoor-opnemer bij den topografischen dienst J. J. van 
der Rest. 

Overgeplaatst: Van Tebing-Tingi naar Taiang Padang (Pa-
lembang), de opzichter 1"' klasse U . van Marion; van Bandong 
(Preanger-Regentschappcn) naar Laboean Deli (Sumatra's oost
kust, de opzichter 3 d ' klasse H . F. Meeng; van Klatten (Soera-
karta) haar Ampel (Soerakarta), de opzichter 3 d " klasse C. R. 
F. van Leeuwen; van Tandjong Balei (Sumatra's oostkust) naar 
de Directie, de waarn. adjunct-ingenieur J. F . de Gijselaar. 

Geplaatst: Bij de Directie en vandaar overgeplaatst naar 
Tandjong Balei (Sumatra's oostkust), de benoemde opzichter 
i " " klasse C. de Vink. 

Eervol ontslagen: de opzichter 2 d ' klasse J. Visser. 
Ingetrokken: De tijdelijke toevoeging aan den chef der ze

vende Waterstaatsafdeeling van den opzichter i m klasse C. 
van Wijk. 

— Bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java zijn: 
Eervol ontslagen als overcompleet: de ingenieur 2 d ' klasse 

A . E . Wijss, de werktuigkundig-ambter.aar 2 d ' klasse C. H . 
W. Linck en de opzichter I 1 " klasse W. F. van der Kemp. 

— Door den Inspecteur-Generaal, chef van den dienst der 
Staatsspoorwegen, is: 

Benoemd: tot opzichter 3 d 1 klasse N . Ch. Frohn. 
Eervol ontslagen wegens ziekte: de opzichter 3 d " klasse J. C . 

Asman, onder toekenning van wachtgeld. 
Verleend: een tweejarig verlof naar Europa wegens ziekte aan 

den hoofdingenieur J. K. Kempees. 
— Door het Bestuur der Vereeniging van Burgerlijke Inge

nieurs is eene Commissie van vijf leden ingesteld tot herziening 
der algemeene voorschriften (A. V . ) , vooral ten behoeve 
van particuliere en gemeentelijke werken, enz. 

Tot deze Commissie zijn benoemd de heeren: 
A . Deking Dura, hoofdingenieur van den Provincialen Wa

terstaat van Overijsel, Voorzitter; 
J. Klui t , ingenieur van 'sRijks Waterstaat bij de werken 

van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede; 
J. van Hasselt, civiel-ingenieur, lid der firma Van Hasselt 

en De Koning te Nijmegen; 
R. P. J. Tutein Nolthenius, ingenieur van 's Rijks Waterstaat 

bij de werken tot verlegging van den Maasmond; 
D. E . C. Knuttel, directeur der gemeentewerken te Leiden, 
A M S T E R D A M . Er is een begin gemaakt met het afbreken van 

het van binnen met tegels zoo rijk gedecoreerde chocoladehuis 
van de heeren Van Houten te Weesp, waartoe de speciale 
tentoonstellingsarchitect van die firma, de heer Guillaume-
Wijnen, van Antwerpen, is aangekomen. Het gebouw zal op
nieuw verrijzen op de internationale tentoonstelling, welke in 
het volgende jaar te Glasgow zal worden gehouden. 

HAARLEM. Door den Gemeenteraad werd besloten aan het 
Rijksmuseum en aan het Museum var. Kunstnijverheid eenige 
bouwdeelen af te staan, verkregen door amotie van school C 
en bestaande in schoorsteenmantels, moer-, strijk- en kinder
balken, sleutelstukken, frontespice enz. 

A R N H E M . Op de door Gedeputeerde Staten van Gelderland 
opgemaakte aanbeveling voor de betrekking van hoofdopzichter 
van den Provincialen Waterstaat komen voor de heeren I. 
Hendriks als F. L . S. T. Baron van Tuyll van Serooskerken 
als 2 d ' , en M. Reijers als candidaat, allen civiel ingenieur. 

ASSEN. In de op 14 October j.1. gehouden raadszitting is in
gekomen eene door B. en W. opgemaakte aanbeveling voor 
de betrekking van stadsbouwmeester alhier, bestaande uit 5 
personen, in volgorde geplaatst naargelang van het inkomen 
der sollicitaticstukkcn. Die 5 personen zijn de heeren R. Rijk-
hoek Jz., te Hoorn; J. Smallenbroek te Dwingeloo, T. Boon
stra adjunct-bouwmeester te Assen; L . Reitsma te Koudum; 
L. J. Looisen te Deventer. 

In dc volgende raadszitting zal eene keuze geschieden. 
E D A M . De Gemeenteraad heeft zich met algemeene stemmen 

vereenigd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders 
om eene nieuwe gasfabriek te bouwen, tenzij de concessio
narissen (gebroeders Zimmer & C . ) bereid zijn de fabriek met 
al haar toebehooren aan de gemeente te verkoopen voor 
f 10,000 en onder voorwaarde, dat de koop zou ingaan 1 
Januari 1888. 

De loopende concessie eindigt den i " ' " September 18S8. 
MIDDELBURG. Het rapport, door Burgemeester en Wethou

ders in zake de drinkwaterleiding den Raad aangeboden, is in 
handen der Commissie van Financiën gesteld. De heer Th . 
Stang te 's-Gravenhage, die als deskundige het Gemeentebe
stuur voorlicht, heeft zich bereid verklaard alle voor de uit
voering vereischte plans en bcstedingstukken voor de som van 
ƒ6000 te leveren; net oppertoezicht gedurende den aanleg en 
het eerste jaar der exploitatie daaronder begrepen. De heer 
Stang verbindt daaraan de voorwaarde, dat gedurende den 
aanleg en op kosten der Gemeente aan hem worden toegevoegd 
een adsistent-ingenieur op eene wedde van ƒ 100 's maands en 
twee of drie opzichters, allen door hem aan te wijzen, en 
waarvan de totale uitgave de som van / 4000 niet zal tebovengaan. 
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V E R V O L G D E R B E R I C H T E N . 
L E E U W A R D E N . Het College van Brand

meesters deed vóór eenigen tijd aan het 
Dagelijksch Bestuur het voorstelom in de 
vacature, ontstaan door het overlijden van 
den opperbr andmees ter, de architect H . R. 
Stoett, te voorzien door den adjunct-op-
perbrandmeester J. E. G. Noordendorp als 
zoodanig te benoemen. De heer N . , te
vens directeur der gemeentewerken, had 
zich deze voordracht laten welgevallen en 
was van meening, dat hem de daaraan 
hij verordening verbonden vergoeding voor 
tijdverlies, enz. zou worden uitbetaald en 
dat hij zich de vrijheid mocht voorbehou
den de betrekking al dan niet te aan
vaarden. Het Gemeentebestuur was van 
een ander gevoelen en stelde den Raad 
voor de instructie van den directeur der 
gemeentewerken met de volgende zinsnede 
te verrijken: «Indien echter de directeur 
»dcr gemeentewerken door B. en W. wordt 
«benoemd tot opperbrandmeester, dan is 
»hij verplicht die benoeming aan te nc-
»men en dc betrekking waar te nemen, 
«zonder dat daarvoor bijzondere vergoeding 
«wordt genoten.'' 

De Raad vond dezen maatregel van 
dwang en zuinigheid al te kras en ver
wierp het voorstel met groote meerderheid 
van stemmen. 

F R A N F . K E R . Het eerste gedeelte der res
tauratiewerken van den gevel van het 
stadhuis te Franeker is thans ten einde 
gebracht. Zij betroffen den noordelijken 
gevel en het noordelijk gedeelte van den 
oostelijken gevel. Het geraamde bedrag 
ad ƒ 6500 is echter met pl. m. ƒ 1000 
overschreden, daar men genoodzaakt was 
de beide topgevels geheel af te breken en 
weder op te bouwen, waarop bij de be
grooting niet was gerekend. Het bekende 
fraaie aanzien van het stadhuis is door de 
genoemde restauratie reeds niet weinig 
verhoogd. 

B E N O E M I N G E N . 
— Z. M. heeft benoemd tot landmeter 

bij het kadaster: ie klasse H . ten Oever, 
te Haarlem, thans 2e klasse; 2e klasse F . 
Polee, tc Heerenveen, thans 3e klasse; 
3e klasse J. K . Crucq te Zaandam, en R. 
de Cock Rouaan te Roermond, thans 4e 
klasse; 4e klasse W. J. de Haan, te Breda, 
en J. Suk te Amsterdam, thans adspirant-
landmeters. 

— De civicl-ingenieur E. Haverkamp is 
werkzaam gesteld bij de Maxwcll-Land-
Grant-Maatschappij te Dever in Noord-
Amerika. 

— De opzichter van fortificatiën 3e klasse, 
de heer K. van Zaane te Terneuzen, is 
bevorderd tot opzichter 2e klasse bij dezen 
tak van dienst. 

— Tot buitengewoon opzichter bij de 
zeewerken in Noord Holland, is benoemd 
dc heer Jn. Faber te Kallantsoog. 

— Tot directeur der gemeente-gasfabriek 
te Edam is benoemd de heer A. W. Reijn-
ders, architect. 

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

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Eoermondschen weg zijn eenige 

goed gelegen B O U W T E R R E I N E N te 
Koop, zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman H. 
V A N HASSELT, 'te Fenloo. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delf

land noodigen hen, die alsnog in aanmer
king wenschen te komen voor de met i°. 
Januari 1888 openstaande betrekking van 
Ingenieur van Delfland uit, om zich vóór 
of op 10 November 1887 bij gezegeld ver
zoekschrift aan te melden ter secretarie 
van het Hoogheemraadschap in het Ge-
meenlandshuis te Delft. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op D i n s d a g d e n 8""n N o v e m b e r 1887, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbnraeu 
der .Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de .Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 469. 
H e t maken van een magazijntje 

voor ol ie en lampen en het i n 
r i ch t en van het voorma l ig sto-
veulocaal tot gereserveerde p r i 
vaten op het stat ion Breda . 

R a m i n g ƒ 1800. 
De besteding geschiedt volgens $ 62 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 2\'<™ October 1887 

ter lezing aan 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 (per brief') 
aan genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van 
f0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 1"° November 1887 ten 10 ure, 
des voonniddags. 

Utrecht, den 19*" October 1887. 

A A N B E S T E D I N G . 
Do Architect D. S EMM K L I N K te Nijme-

loem zal op Z a t u r d a g 5 N o v e m b e r 1887, 's mid
dags om )1 uur in het Café H E T VALKHOF 
publiek a a n b e s t e d e n : 

! H e t afbreken van perceel N " . 29 
aan de G-roote M a r k t te Ni jme
gen en het wederopbouwen v a n 
een W i n k e l h u i s met Bovenwo
n i n g en Werkp laa t s . 

Gedrukte Bestekken zjjn van af 21 October 
ad /• ll.óil te verkrijgen bj| H C. A. THIEME'S 
BOEKHANDEL. 

De Teekeningen liggen van af dien datum 
in genoemd Café ter inzage. 

Aanwjjzing op Woensdag 2 November 
's morgens om 10 uur. 

Inlichtingen geeft bovengenoemde Architect. 

OPENBARE 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
In het antwoord aan de firma Bauer te 

|s-Hage (opgenomen in ons vorig nommer) 
is een zinstorende drukfout geslopen. In 
den laatsten regel daarvan is per abuis 
»dcrft" in plaats van "heeft" gedrukt. 

De 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSÏ SRIXAM l u l l e n op M a a n d a g 31 O c t o b e r 
1887, des middags te IS uren, op het Raad
huis, in het openbaar a a n b e s t e d e n : 

a. He t verbouwen van het B i n n e n -
Gas thu i s ; 
De l ever ing van ca. 213 ton ba lk-
ijzer ten behoeve v a n de verbou
w i n g van het Binnen-Gas thuis . 

. . voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ5.— voor de sub «(met 
8 teekeningen) en ƒ0.78 voor de sub 2 ge
noemde (met ééne teekening aangehecht). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Btads-Architect, Raadhuis kamer 
n°. 101, des ochtends van 1(1 —la uur 

Huraemeetter en Wethouders voornoemd; 
DBIES8EN, Weth. 

He Secretaris, 
LE .IOLLE. 

Amsterdam, IS October 1SS7. 

AANBESTEDING. 
HEEREN REGENTEN V A N HET R. K. 

MAAGDENHUIS TE AMSTERDAM zijn 
voornemens aan te besteden op D i n s d a g 15 
N o v e m b e r a.s., des namiddags te 1 uur, in het 
lokaal d' Geclvinclc, Singel 580: 

H e t bouwen v a n het St -El isabeth-
gesticht voor ongeneeslijke Z ie 
k e n , aan do M a u r i t s k a d e te 
Amste rdam. 

De gedrukte Teekeningen en het Bestek 
liggen van 2 November e.k. af ter inzage 
in het lokaal van aanbesteding en zijn a ƒ 10 
het stel verkrijgbaar ten Kantore van den 
Bouwmeester A. C. B L E U S , Haarlemmer 
Houttuinen 7!) te Amsterdam. Inlichtingen 
zjjn te verkrjjgen ten Kantore des Bouw
meesters voornoemd en in bet lokaal van 
aanbesteding van 7 tot 15 November, des 
namiddags van 1 tot 4 uur. 

AANBESTEDING. 
Het Bestuur der Vereeniging » De Kerkelijke 

Kas" alhier is voornemens, om op V r i j d a g 28 
October 1887 's middags :S uur in het openbaar 
bij enkele inschrjjving A A N T E B E S T E D E N : 

H e t V E R B O U W E N v a n percee l 
Ke rks t r aa t N " . 109 alhier . 

Bestekken zjjn tegen betaling van f 1.— 
verkrjjgbaar bij den Boekhandelaar J . A. 
WOR.MSER, Heerengracht bij de Warmoes-
gracht. Teekeningen liggen ter inzage van 
'6 morgens 'J tot ' s middags i uur in 'tgc-
ho iff Keizersgracht 5fi*i. 

Inlicbtingeu worden verstrekt door de Ar
chitecten Gebr. M E I J E R Aanwijzing in loco 
op Woensdag 20 October 's mid lags ten 2 uur. 

Amsterdam, IS October 1S87. 

Namens het Bestuur, 
De Gecommiteerden van District V. 

Dr. A. Kl ' I . IPER, roonitter. 
.1. .1. GREVERS, Thesaurier. 
S. .1. BEEF A T , Scriba. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

H I J . I . V , T I S S O T A C . 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of' teekening. Inrichting voor het ga l -
vaniseeren van jjter, Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevorderiug 
der Bouwkunst Amsterdam. 

S T A H L W E R K „ A U G U S T F E H N " 
te AUGUSTFEHN. 

Fabriceert als Specia l i te i t : 

Bouten en Staal voor Baggermachines, 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E R T & 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amste rdam. 

DE LINT Su C. 
Ootlseeitijk 24N, MiHterdam. 

VLOER- en WANOTEGELS, 
TROTTOIR-, I I M \ T - E \ U Z E R S T E E M E f . E L S . 

Groote voorraden. 

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

STOOMKETELS a ftERkTlJIGEN, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1888 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 



3 4 » D E O P M E R K E R . 2 2 October 1 8 8 7 . 

BECKER & BUDDINGH. - 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 , 

.LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

GeëmaJEIeerd-Ijzeren P E I L S C H A L E N . 
WEEGWERKTUIGEN. 

13. H O L S B O E R . - A r u l i 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 . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor 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 1879. 

EQUERRES. MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALASSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

NEU CHAT EL ASPHALTE COMPANY LIB, LONDON. 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K 1 RAOE M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

H L D E mm 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o m v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z p v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zien 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg S, Amsterdam, of bij den Heei 
H . G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

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

Bh' P. GOUDA QUINT, te Arnhem, ziet 
heden het licht: 

Alphabetisch Register 
A. B E Y D I N G , 

/n 'jen ie it r-Arehitect, 
01' D l 

G E S C H I E D E N I S V A X D E B O U W -
S T I J L E N IX D E H O O F D T I J D P E R 
K E N D E R A R C H I T E C T U U R , door 
E U G E X G U G E L , HoogletTaar v o o r 
de Houwkuns t aan de Po ly techn ische 
School te Delft. Met 831'in den tekst 
gedrukte figuren cn 6 stnal jrrnvurcn. 
Tweede, veel vermeerderde en bijge
werk te d r u k . 
Prijs van het A L P H A B E T I S C H R E G I S T E R / O 50 

» » » C O M P L E E T E W E R K , met 
het Register, ingenaaid in 2 deelen. 11 21.50 

gebonden in hall' marokko pracht-
band, bovensnede vergold, in koker. » 2S. 
Dit met groote zorg bewerkte BEGISTEB 

geeft in alphabctischc orde een overzicht van 
de tallooze namen van personen, gebouwen, 
monumenten, enz., welke in het werk voor
komen , en is even onontbeerlijk als de Ljjst 
van technische termen, die het reeds bevat. 
Het doet niet alleen den grooten rijkdom 
van onderwerpen, die in het werk behan
deld worden, m volle mate uitkomen, voor
al omdat alle gelijksoortige gebouwen en 
monumenten onder een hoofd vereenigd zjjn. 
maar verhoogt er ook de waarde van voor 
den gebruiker, daar het hem het opzoeken 
gemakkelijk, in vele gevallen eerst daardoor 
mogelijk maakt. De uitgever vertrouwt door 
de uitgave van het Register alle bezitters 
van dit belangrijke werk te hebben verplicht, 
en te meer daar hjj het voor een hoogst ge
ringen pry's verkrjjgbaar heeft gesteld. 

KLÜOS & VAN IITORGH 
R O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRüISSEN. 

Agenten van de Maatschappij v a n 
Quenast, van de Hardstoengroeven 
der Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

F a i i c o n v a l - , p o r p h i e r - e i i l i a s a l l k e i e n . . 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven N", 3, Rotterdam, 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyanisooren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dïjckerhoff & Söhne". 
Belgische kluit- en hydraulische kalk. 

Billijke pryzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Geliovo op voornaam en adres te letten. 

A. J . BACON & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Verwaxming 

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 begrootingeu worden Kosteloos 
geleverd. 

PHOTOLITHOGRAPB 1 E, P H 0 T 0 Z I W R A P B 1 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 zijne inrichting voor Phaullthegraphie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plus, Teekeningen enz. van HM. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P f a « t u l n c « -
gruphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
tjjne Ntt-rrot>|,e-iiiri< hun,, voor HH. Druk
kers, alles tot de minste pryzen. 

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

O . J . nrjH i B ;M- ig . 
Gedrukt bij G. W . van der Wiel & C°., te A r n i c a 
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Redacteur-uitgever F. W. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecture! et Amicitia JAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreffende, te adresseeren aan den heer 

A. R E I J D I K G , Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den heer 

G. A. Z E E M A N , Leidschestraat 60, te Amsterdam. 

A.W.W., 
AliONNKMKNT /2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-Indie f 9.—, 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 E R S , bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het lïureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspf indent J O H . G . S T E M L E R C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

B E R I C H T . 
Het nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met i Januari 1 8 8 8 . Zij, die vóór dien datum als gewoon , 

buiten- of kunstlievend lid tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende jaar van de betaling der 
contributie vrijgesteld en ontvangen de tot I Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder bijbetaling. 
De contributie voor gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt / 1 2 . — , die voor buitenleden 

ƒ 7 . 5 0 en voor kunstlievende leden / 1 0 . — per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker en verder 
alle gedrukte stukken, en betalen voor het plaatwerk De Bouwmeester, waarvan de particuliere prijs / " S . — 
bedraagt, slechts zes gulden per jaargang. H E T BESTUUR. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1 ' . De inlevering der ontwerpen voor een titelvignet 
op den kalender voor het jaar 1 8 8 8 moet geschieden 
vóór of op den i« t c n November 1 8 8 7 aan het adres 
van den iste-Secretaris, Leidschestraat N". 6 0 , Am
sterdam. 

2 ° . 8 9 0 s t c gewone vergadering, te houden op Woens
dag den 2 ' ' " n November, des avonds te acht uren, in 
het American Hotel op het Leidseheplein alhier. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Installatie van nieuwe leden. 
c. Ballotage van den heer H . J. Buré, voorgesteld 

door de heeren J. C. D. di Gazar en G. A . Zeeman. 
d. Uitschrijven van een prijsvraag. 
e. Bijdrage van de heeren E. van den Bossche en 

J. A . van der Sluys Veer. 
ƒ. Kunstbeschouwing door den heer H . J. Wigman. 

Namens het Bestuur: 

De i ste-Secretaris, 
G. A . Zeeman. 

De R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v u u r d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , gewaarmerkt m e t d e i n i t i a l e n A . et A 

(A. et. A.) ' s -GRAVENHAGE. 
Evenals vele andere steden, die zich in eene zekere 

mate van, althans schijnbare, welvaart mogen ver
heugen , heeft zich Den Haag in de laatste jaren aan
merkelijk uitgebreid. Gedeeltelijk is dit toe te schrijven 
aan de gebreken der oude woningen in het centrum 
der stad, maar voornamelijk is de vermeerdering van 
de bevolking er de oorzaak van. En hoewel er in de 
nieuwe wijken in 't oogloopend veel huizen te huur 
„hangen" , geeft het bevolkingsregister toch oponweder-
legbare wijze de verzekering, dat het zielental aanmer
kelijk is toegenomen en is dat „hangen" alleen het 
bewijs van het verschil tusschen vraag en aanbod. 

Een groot deel van de nieuwe bevolking heeft aan 
de westzijde der stad een thuis gevonden en men be
hoeft slechts uit den spoortrein een blik te slaan op 
de onafzienbare rijen huizen, om een denkbeeld te 
krijgen van de uitbreiding, zooals die hier wordt op
gevat. Men heeft dan tevens de overtuiging, dat het 
uiterlijk der stad door dezen uitleg niet veel belang
rijker geworden is, en dat alles, wat er op esthetisch 
gebied te zien valt, op het terrein der gewone specu
latiebouwkunst thuis behoort. 

Zeer ironisch klinken dc weidsche namen der meesters 
onzer oud-Hollandschc schilderschool, die men aan de 
straten verbonden heeft, wanneer men let op het ab
soluut gemis aan schilderachtigheid dezer bouwwerken. 

Het natuurlijk gevolg van zulk een uitbreiding is 
in de eerste plaats een vrij merkbaar isolement, — 
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niet alleen omdat de bevolking door de betrekkelijk 
groote verwijdering van het centrum der stad, niet 
gemakkelijk kan deelnemen aan al wat dit aan ver
makelijkheden enz. aanbiedt — maar, wat erger is, 
de zielespijs moet te ver gehaald worden, en het is , 
vooral in de tegenwoordige tijden van twijfel en on
geloof, hoogst bedenkelijk om de goè-gemeente de 
noodige tegemoetkomingen te ontzeggen bij de aan
kweeking en het behoud der godsvrucht. 

Alzoo dachten zeer waarschijnlijk de voorgangers 
der R.-K. en Ned.-Hervormde eerediensten, althans 
in tie nabijheid van bovengenoemde nieuwe wijken 
wordt voor ieder dezer gezindten eene kerk gebouwd. 

Van het station der Hollandsche Spoorwegmaat
schappij komende, valt ons allereerst de R.-K. kerk in 
't oog. Naar de plannen van den bekenden architect 
Margry wordt het gebouw in vroeg-Gothischen stijl 
opgetrokken. Het is nog niet voltooid, maar de stei
gers worden reeds weggebroken, zoodat men kan zien 
dat de architect, evenals bij vele zijner vroegere wer
ken , een spaarzaam gebruik van gehouwen steen ge
maakt heeft cn hij bij voorkeur gebakken steen toe
paste. 

De kerkruimte bestaat uit een hoofdbeuk, breed 
tusschen de kolommen 1 2 M . , bij eene lengte tot het 
altaar van 47 M . , en twee zijbeuken ter breedte van 
7 M . , terwijl het transept nog 7 M. daarbuiten steekt. 
Het koor heeft een veelhoekigen grondvorm. Wat 
het uiterlijk aan kleurschakecring mist, wordt ruim
schoots vergoed door het silhouet. Aan de noordzijde 
verheft zich de toren tot een hoogte van circa 8 0 M . , 
waarvan bijna de helft voor rekening der spits komt. 
De nok, die 2 8 M. boven de straat ligt, wordt boven 
het transept onderbroken door een klein klokketorentje. 
De verschillende lokalen bij het koor en de doopka
pel, die bij den hoofdingang ligt, zijn afzonderlijk af
gedekt , hetzij door torens of door lager liggende daken, 
terwijl boven de zijbeuken ranke luchtbogen het hoo-
ger opgaande middenschip steunen. Een en ander 
maakt een zeer fraai effect en vertoont enkele verras
sende lichteffecten. 

De neiging of de noodzakelijkheid om ook het koor 
met luchtbogen te schoren, komt op in het oog loo-
pende wijze in botsing met de beperkte ruimte van 
het bouwterrein. De bogen toch staan zoo steil, dat 
de afstand aan het ondereind nauwelijks een meter 
bedraagt, waarom er veel goede wil toe behoort om 
er schoren in te zien. 

Het zou zeer zeker te wenschen zijn , dat het terrein 
tusschen de kerk en den Stationsweg niet bebouwd 
werd, ofschoon men mettertijd de verleiding moeilijk 
weerstand zal kunnen bieden, om zulk kostbaar ter
rein rentegevend te maken. 

Langs de Hoelkade ontwaart men op korten afstand 
een gebouwtje, eveneens in vroeg-Gothischen stijl, dat 
door zijn afmetingen eenigszins de aandacht trekt, of
schoon men niet zoo dadelijk zeggen zal dat het ook 
een kerk is. Wellicht doet de nabijheid van boven
genoemd monument daaraan veel toe. We zien hier de 
„zesde kerk" voorde Xederduitsch-Hervormde gemeente. 

Bescheiden van afmetingen en eenvoudig in hare 
onderdeelen, staat zij daar als het bewijs, dat de Her
vormde eeredienst geen gebouwen behoeft, als de in
drukwekkende godshuizen der R.-K. christenbroeders. 
Dit gebouw bewijst echter nog meer, nl. dat zelfs een 
nederige tempel als deze nog te veel is en het kost 
heel wat moeite om de gelden bijeen te krijgen, die 
noodig zijn om, nu het gebouw voltooid is, dit ook 
op de meest bescheiden wijze te meubileeren. Wan
neer men de bekrompen middelen van den bouwpatroon 
in acht neemt, zal men hier en daar de verklaring vinden 

van den eenvoud en de zuinigheid, die de bouw
meester, de heer H . W. A. Croiset van Uchelen, be
tracht heeft om zijn doel te bereiken. 

De plattegrond der kerk is die van een langwerpig 
vierkant, lang 31 M. en breed tusschen de pijlers 12 
M . Aan beide zijden is eene verbreeding van 3 M . , 
die gelegenheid gaf om gaanderijen aan te brengen. 
Het middenschip is door twee pijlers in drie gelijke 
deelen verdeeld, waardoor de plaatsing der drie ramen 
in de zijgevels aangewezen wordt. 

Deze ramen vormen aan de buitenzijden de assen 
van drie gelijke traveeën, die er veel toe bijdragen, 
de zijgevels voor eentonigheid te bewaren. De achter
wand heeft eene uitbouw, die bij eene R.-K. kerk het 
koor zou genoemd worden; ze is afgesloten door vijf 
zijden van den achthoek. Aan weerszijden hiervan zijn, 
evenals op de hoeken van den voorgevel, trappen voor 
de galerijen, die den architect aanleiding gaven er 
torenachtige uitbouwen voor te maken en zoodoende 
het silhouet van het gebouw te verlevendigen. 

De lange noklijn wordt door een klein klokketorentje, 
dat dicht bij den voorgevel staat, een weinig gebroken. 

De voorgevel is als het minst gelukkig geslaagd te 
beschouwen. De hoofdingang is op wel wat krachtige 
wijze tot dien rang verheven cn de zware afdekking 
met de kolossale liogels van het naar voren staande 
entree-front hadden wel iets minder forsch behandeld 
kunnen worden. 

De binnenzijde der kap is weggetimmerd door het 
houten plafond, dat in gewei fvorm de ruimte begrenst. 

De drie traveeën der zijgevels zijn ook in het plafond 
doorgevoerd, waardoor hallen ontstaan zijn. De zol
dering is eenvoudig gepolychromeerd. 

Dit kerkgebouw is een der eerste werken van eenig 
belang van zijn ontwerper en hoewel we bezwaarlijk 
zouden durven beweren, dat hij hiermede zijne sporen 
verdiend heeft, willen we hem toch gaarne de verzekering 

M . 

(A.etA.) D E SCHILDERIJENTENTOONSTEL
LING IN „ARTI ET AMICITIAE". 

I. 
Niet minder dan 2 7 9 doeken prijken thans weder 

in de goedverlichte zalen van Arti et Amicitiac en met 
een zekere voldoening kan men constateeren, dat de 
groote aantrekkelijkheid der tentoonstelling hoofdzake
lijk gelegen is in de werken van jongere kunstenaars; 
de ouderen toch schitteren door hun afwezigheid of door 
werken, die ons modern oog als knutselwerk voorkomen. 
Er is een tijd geweest, dat de werken dier ouderen 
bewonderd werden , een tijd, toen men het zorgvuldig 
detailleeren meer op prijs stelde dan het nauwkeurig 
weergeven van hoofdvormen en lichteffecten. De oude
ren , het moet gezegd worden , waren in de eerste plaats 
teekenaars , dc jongere kunstenaars zijn coloristen; iedere 
categorie heeft haar gebreken. En zoo vaak de ouderen 
de juiste weergave van kleuren en tonen verwaarloos
den , wordt door het jongere geslacht de teekening uit 
het oog verloren. 

Breitner zond een portret ten voeten uit van mevr. 
Frcnkel—Bouwmeester als Francillon. Haar handen 
rusten op een piano, waar zij ruggelings tegen leunt. 
Met het hoofd op de borst, de zware sleep van het 
zijden kleed als een barricade voor haar voeten, staat de 
tooneelspeelster daar stil na een van die bruske bewe
gingen , die haar op 't tooneel zoozeer eigen zijn. Deze 
houding is uitstekend weergegeven : het vage, onbestemde 
schilderwerk zou eenigszins in overeenstemming te bren
gen zijn met het talent van mevr. Frenkel; hier en daar 
wijst het verrassende glanspunten aan, op andere plaat
sen is het óf weinig belangwekkend cn eentonig, óf 

geheel buiten de waarheid. Het hoofd der figuur heeft 
in ons oog tot nog toe geen vleeschtinten, zelf geen 
behoorlijken vorm aangenomen; het scheen ons gekleurde 
stopverf en die indruk veranderde niet, hoe lang wij 
er ook naar staarden. 

Toch heeft de schilderij o. i . meer aantrekkelijks 
dan het portret van mej. Juliette Roos, door Gerard 
Muller. Velen beschouwers geeft dit doek niet juist 
weer, wat de persoonlijkheid van mej. Roos, voor
zooverre men haar op 'ttooneel zag, origineel maakt, 
n. 1. het ingénue, het kinderlijk-coquette. Hier schijnt 
het vroolijke „bakvischje" een volwassen vrouw. De 
teekening is wel geacheveerd, maar het coloriet is zeer 
somber; bovendien komen ons de schaduwpartijen van 
de japon niet bijzonder juist voor. 

Het portret door J. Veth heeft zeer goede eigen
schappen; het gelijkt uitstekend en vergissen wij ons 
niet, dan is in de afbeelding het karakter van den 
persoon., dien zij voorstellen moet, voortreffelijk tot 
uitdrukking gekomen. De verlichting is hoogst een
voudig en er is volstrekt niet op effect gewerkt; dit 
maakt de schilderij belangwekkender, maar verhoogt 
de aantrekkelijkheid niet. Hetzelfde geldt van het 
portret van Dr. J. A . Fles, door denzelfden schilder. 

De portretten door mej. Th. Schwartze zijn niet alle 
van gelijke hoedanigheid. Dat van den heer Hofdijk is 
in ieder geval te rood; het portret van Dr. P. J. H . Cuy
pers komt ons voor met meer zorg te zijn behandeld. 
Maar ook hier zijn de roode tinten overheerschend. 

Oldewelt zond een levensgroot mansportret (kniestuk), 
dat flink behandeld en uitstekend van gelijkenis kan 
genoemd worden. 

Het portret van den Commissaris des Konings in 
Limburg, van H . Windhausen, is tot in de kleinste 
détails uitgewerkt, maar draagt al de kenmerken van 
„besteld werk". Naar waarheid in kleur en naar een 
juiste weergave der stoffen schijnt de schilder niet met 
den noodigen ernst gestreefd te hebben; de schilderij 
kan beter doorgaan voor het afbeeldsel eener wassen 
figuur dan van een menschelijke buste. Het is een 
genre, dat meestal zeer goed past in galerijen van fami
lieportretten. 

Het portret van den heer V., door A. Boudewijns, munt 
niet uit door groote waarheid. Het schijnt ons droog 
en stijf, bijna wiskunstig in de vormen en onbeteeke-
nend wat het coloriet betreft. 

(Wordt vervolgd?) 
(A. et A.) BEELDHOUWKUNST. 

In het atelier van de bekende beeldhouwers Van 
den Bossche & Crcvels, was deze week een kunstwerk 
tentoongesteld hetwelk, zoowel wat origineele vinding 
als meesterlijke uitvoering betreft, ten volle een gang 
naar den Amsteldijk loonde. 

Bij gelegenheid van de vijf-en-twintigjarige ambts
vervulling van Dr. R. F. Hart te Nieuweramstel, in 
Maart j.1., werd door een groot aantal vrienden en ver
eerders besloten, den alom geachten geneesheer een 
huldeblijk aan te bieden. 

Bovengenoemd kunstwerk, waarvan in Maart nog 
slechts het gipsmodel gereed was, is thans in brons 
gegoten; de voorstelling is aan de dagelijksche praktijk 
van den medicus ontleend en vertoont den dokter 
staande naast een in den stoel liggenden zieken man, 
wiens pols hij onderzoekt; een meisje ligt in bedroefde 
houding naast den zieke geknield, terwijl een jongeling 
met angstig vragenden blik van achter den stoel naar 
den dokter opziet. 

De standen en de groepeering der figuren zijn zeer 
geslaagd; de gelaatsuitdrukkingen, vooral de kop van 
den zieke en die van den dokter, welke laatste ook 

door groote gelijkenis uitmunt, zijn met veel meester
schap behandeld; de moderne gekleede jas van den 
dokter kan geen ideaal voor een beeldhouwer zijn, 
maar toch zou men bij beschouwing van deze prach
tige mannenfiguur in twijfel geraken of een ander klee-
dingstuk in dit geval beter effect zou hebben teweeg
gebracht. De losse onderkleeding van den zieke en 
de over hem uitgespreide pels zijn eveneens met veel 
gevoel en smaak behandeld; het geheel, op ongeveer 
een derde der natuurlijke grootte uitgevoerd, vormt, 
van alle zijden gezien , een zeer schoone groep , waartoe 
ook niet weinig bijdraagt de onberispelijke uitvoering 
van het gietwerk door de Compagnie des Bronzes te 
Brussel. 

De methode, die hierbij gevolgd werd, is betrekke
lijk nieuw en door de Compagnie des Bronzes uitge
vonden ; zij geeft het voordeel, dat het ciseleeren en 
retoucheeren geheel achterwege kan blijven, daar alle, 
tot zelfs de nietigste, détails van het model in het giet
werk teruggevonden worden; daarentegen kan men 
slechts één afgietsel van denzelfden vorm krijgen , daar 
deze steeds verloren gaat; men noemt daarom de 
methode a cire perdue. 

Wij wenschen ten slotte den heer Van den Bossche 
een welverdiend succes toe met zijn zeer geslaagden 
kunstarbeid en twijfelen niet of de fraaie groep zal zoo
wel den gehuldigde als al degenen die ertoe bijdroe
gen, tot bewondering stemmen. 

N A T I O N A L E WEDSTRIJD V A N V E R W A R 
MINGSTOESTELLEN. 

De Jury, verkozen door de deelnemers aan den natio-
nalen wedstrijd van verwarmingstoestellen (kachels), die 
gedurende de maand October gehouden wordt in het 
Koninklijk Nederlandsch Handelsmuseum te Amster
dam, is samengesteld uit de heeren H . A . L. Blok, 
O. G. Bunjes en M . Eichelberg. Zij heeft de volgende 
bekroningen toegekend: 

De uitgeloofde gouden medaille ter waarde van / 5 0 
voor salonhaarden aan den insluithaard van Gebrs. van 
Vuure te Alkmaar. 

De uitgeloofde zilveren medaille aan den buffethaard 
van de wed. W. Jansen te Zwolle. 

Bovendien heeft zij eene extra bronzen medaille toe
gekend aan de wed. J. W. F. Kraus te Rotterdam, 
voor haren insluithaard met verwarmingsbuizen. 

De uitgeloofde zilveren medaille voor huiskamer-
kachels aan de huiskamer-insluitkachels van G. H . 
Oberink, firma Tiel, te Amsterdam. 

De uitgeloofde bronzen medaille aan de haardkachel 
van C. A. Auping, te Groningen. 

De uitgeloofde gouden medaille ter waarde van ƒ 5 0 
voor keukenfornuizen van / 4 0 tot ƒ 1 2 0 , aan het 
keukenfornuis van / 1 2 0 , van J. F. Rijkhart, te Am
sterdam. 

De uitgeloofde zilveren medaille aan het keuken
fornuis van / 1 1 0 , van J. van Ouwel te Amsterdam. 

De uitgeloofde zilveren medaille voor keukenfornuizen 
tot / 4 0 werd niet uitgereikt, doch daarentegen eene 
bronzen medaille aan de fornuizen van H . Alink te 
Amsterdam en G. J. Reesink, te Arnhem, en zulks 
op grond dat deze bij de beoordeeling een gelijk aantal 
punten verwierven. 

Daarenboven heeft zij toegekend: bronzen medailles 
aan Möhlmann & Drieman te Amsterdam, voor een 
stel kolen- en turfbak van ƒ 1 6 , en aan A. J. van Ijzer 
te Amsterdam, voor een stel dito dito van ƒ 1 2 . 5 0 . 

Voorts heeft de Jury gemeend, dat, hoewel de ver
schillende soorten van gegoten spaarkachels in dezen 
wedstrijd niet konden mededingen, omdat de in art. 4 
van het jury-reglement genoemde min of meer deug-
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delijke en solicde bewerking niet het werk der inzenders 
is, terwijl bij deze kachels in het algemeen de elegante 
vorm aan doelmatigheid is opgeofferd, zoo heeft zij 
buitengewone diploma's toegekend aan: 

dc spaarkachels van E. Smit Jzn. te Heercnveen, 
voor verbeteringen door hem daaraan sedert zijne vorige 
bekroning aangebracht; 

aan de wed. J. T. Hunck & Zoon te Amsterdam , 
voor hunne regulateurkachels, welke zich in allen deele 
gunstig onderscheiden van de uit Duitschland in con
currentie met deze ingezonden kachels. 

Ten slotte heeft zij nog gemeend eene eervolle ver
melding te moeten doen van de spaarkachels van Gebrs. 
van Vuure te Alkmaar, waarin het systeem van den 
heer Smit is gevolgd, terwijl de plaatijzeren mantel 
aan het geheel een aangenamer uiterlijk verleent dan 
bij de kachels van den heer Smit van gelijken prijs 
het geval is. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 
Vergadering van 2 1 October 1 8 8 7 . 

Na opening der vergadering werd medegedeeld, dat 
twee van de antwoorden, ingekomen op de prijsvraag 
voor eene ijstent, naar het oordeel der Jury, voor eene 
bekroning in aanmerking kunnen komen, en wel de 
ontwerpen, ingezonden onder de motto's Luctor ct 
Emergo en Sport. Daar echter beide inzenders de ge
stelde eischen niet voldoende hebben in het oog ge
houden, werd de uitgeloofde prijs aan elk voor de helft 
toegewezen. Dc vervaardigers bleken te zijn de hee
ren W. M. Smijtink, te Arnhem, en P. H . Scheltema, 
te Nijmegen. 

Daarna hield de heer Jos. Th. J. Cuypers, in aan
sluiting op zijne in het vorig seizoen geleverde bij
drage, eene voordracht over Noord-duitschen baksteen-
bouw, door een groot aantal teekeningen en photo-
graphieën toegelicht. De voordracht strekte hoofdzakelijk 
tot aanbeveling van baksteen, welk nationaal fabrikaat 
boven de buitenlandsche baksteen verre de voorkeur 
verdient. 

De heer H . Moens deelde daarna eenige opmer
kingen mede, door hem bij een bezoek aan het stede
lijk abattoir gemaakt. Dc wijze, waarop de afvoer 
van bloed cn slachtwater zou moeten geschieden, kwam 
hem voor eene zóó groote inrichting, die twee milli
oen gekost heeft, onvoldoende voor. Het riool toch , 
van 1 5 0 0 meter lengte, heeft eene onvoldoende door
snede vooral voor stoffen , waarvan verdikking te ver
wachten is. Bovendien betreurde hij het, dat dit 
afvoerkanaal van aanzienlijke lengte onbeheid in een 
drassigen bodem was gelegd. 

De heer Moens wees er voorts op, dat door den 
heer Rcesse indertijd eene voordracht was gehouden 
over zijn fabrikaat: portland-cement. Den heer Moens 
was het bij ondervinding gebleken , dat het cement, 
wat hoedanigheid betreft, met het buitenlandsche fabri
kaat zeer goed kan concurrceren, waarmede hij de 
vergadering in kennis stelde en waarop door den Voor
zitter werd opgemerkt, dat den heer Rcesse door de 
Afdeeling reeds een certificaat voor zijn cement was 
uitgereikt. 

A F D E E L I N G GRONINGEN. 
Vergadering van Vrijdag 2 1 October 1 8 8 7 . 

Na afdoening der gewone huishoudelijke zaken, ver
krijgt de heer B . J. Boswinkel het woord over den 
Westinghouse-rem. Hij stelt voorop, dat dit werktuig 
enkel besproken zal worden naar aanleiding van een 
hem gedaan verzoek, omdat, naar zijne meening, deze 

vergadering niet de plaats is voor behandeling van een 
onderwerp, dat tot dc bouwkunst in geene betrekking 
staat. 

Spreker vangt daarna aan met erop te wijzen hoe 
omstreeks tien jaren geleden, de Westinghouse-rem 
in Engeland in toepassing kwam, aldra tegenstand on
dervond , maar overwon, zoodat hij tegenwoordig , hoe
wel hier en daar gewijzigd, nagenoeg allerwegen wordt 
aangewend. Vervolgens treedt hij in eene beschouwing 
van het remwerktuig in al zijn onderdeelen en geeft 
eene heldere verklaring van de samenstelling en wer
king van dit zoo vernuftig gedacht cn hoogst nuttig 
middel om de spoortreinen in betrekkelijk korten tijd 
tot staan te brengen. 

De heer Boswinkel had waarlijk de bescheiden op
merking, hoe hij tot de behandeling van het onderwerp 
was gekomen, achterwege kunnen laten, wantdealge-

j meene aandacht, waarmede hij werd aangehoord, de 
inlichtingen, omtrent een cn ander nog gevraagd , zoo
mede nog de dank, hem bij monde van den Voorzit
ter gebracht, waren hem bewijs te over, dat zijne 
moeite zeer op prijs werd gesteld en hij aller belang
stelling had opgewekt. 

De heer J. de Vries toont van zijn pierre ornée een 
der tympanvullingen, bestemd voor eene hierterstede 
in aanbouw zijnde broodfabriek , en geeft daarmede op
nieuw bewijs van zijn vaardigheid in de bewerking van 
dit gaandeweg meer in toepassing komend versierings
materiaal. Flink cn krachtig vertoonen de grijze figu
ren zich op den bruinen achtergrond. Dat de duur
zaamheid van het pierre ornée niet behoeft gewantrouwd 
te worden, bleek genoegzaam uit stukken, die, hoezeer 
op alle mogelijke wijzen gedurende meer dan drie ach
tereenvolgende jaren aan den invloed van weder en wind 
blootgesteld, niets van hun vastheid hadden verloren, 
terwijl de verschillende lagen zelfs met den beitel niet 
waren te scheiden; de kleuren schenen onveranderd. 

De Voorzitter vestigt de aandacht op het werk: 
Studiën cn Compositional van Jean Stauffacher, te Parijs, 
waarvan de ie aflevering is uitgekomen. Onder belofte, 
dat hij de leden bij de volgende vergadering in de 
gelegenheid zal stellen daarmede kennis te maken, 
wijst hij bij voorbaat op de richting, die de heer 
Stauffacher, bij de samenstelling van het ornement 
naar het planten- cn insectenleven, inslaat; hoe getrouw 
en weinig gestileerd deze de natuur teruggeeft, waar
aan het dan ook den naam van „naturalistisch orne
ment" ontleent. 

De heer J. Molenaar wil, onbekend als hij met het 
werk is, nog geen oordcel vellen, maar vreest toch, 
dat de heer Stauffacher allicht al te naturalistisch zal 
worden. De richting, waarin hier tegenwoordig gewerkt 
wordt, laat hij zien uit eenige aan de Academie Minerva 
gemaakte teekeningen. Hij wenscht bij gelegenheid 
iets, naar aanleiding van des Voorzitters mededeelingen 
over bedoeld werk, te zeggen. 

Daarna geeft de Voorzitter den indruk te kennen, 
dien hij bij zijn bezoek, in vereeniging met meerdere 
leden der Afdeeling, onlangs aan Groningen's Ambachts
school gebracht, van deze inrichting heeft verkregen, 
waaruit blijkt, dat hij in sommige opzichten met den 
leergang, cn met den leertijd van drie jaren, z. i . te 
lang, zich niet wel kan vereenigen. 

Bij de hieropvolgende zeer geanimeerde discussion, 
waaraan de heer E. Riepma, vroeger leeraar aan de 
Ambachtsschool te Arnhem, doch sedert kort directeur 
der Groninger Ambachtsschool, deelneemt, verschillen 
de andere leden met den Voorzitter van gevoelen, tot 
ten slotte de nagenoeg algemeene verklaring volgt, dat 
de school onder haar tegenwoordige leiding in eene 
vrij goede richting werkt. 

De heer Riepma, ter vergadering geïntroduceerd, 
wordt met algemeene stemmen als lid der Afdeeling 
aangenomen. 

De heer P. van der Wint, teckcnleeraar aan de 
Burger-avondschool, geeft zijn wensch te kennen om 
als lid toe te treden. 

De kunstbeschouwing en leestafel zijn op den eersten 
Zondag, volgende op de vergadering, voor het publiek 
kosteloos toegankelijk gesteld, evenals dit ten vorigen 
jare geschiedde. 

A F D E E L I N G R O T T E R D A M . 
Vergadering van 2 7 October 1 8 8 7 . 

De Voorzitter opent de vergadering met een woord 
van welkom in het nieuwe seizoen. De notulen wor
den onveranderd goedgekeurd, onder dankzegging aan 
den Secretaris, den heer Van der Goes. Deze brengt 
het verslag ter tafel van de algemeene vergadering te 
Amsterdam, dat voor kennisgeving wordt aangenomen. 
De heer Nijenhuis brengt verslag uit van de algemeene 
vergadering te Arnhem en den tocht naar Nijmegen. 
Veel schoons werd daar genoten en hij brengt hulde 
aan dc goede zorgen der Afdeeling Arnhem en inzon
derheid aan den heer J. J. Weve, ingenieur-architect 
tc Nijmegen, voor de groote welwillendheid , den leden 
betoond bij de bezichtiging van zoovele merkwaardig
heden. 

De Voorzitter deelt mede, dat het veelbesproken art. 
5 2 der wet veranderd is, waarmede hij de Maatschappij 
en de Afdeelingen gelukwenscht. Die wensch werd be
krachtigd door de aanneming van 3 nieuwe leden, waar
van 2 afdeelingsleden. 

De heer H . van der Linden Dzn. vestigde er de aan
dacht op, dat steeds doorloopende closets en pissoirs 
eene belangrijke hoeveelheid water verslinden en dat 
dit vooral duidelijk wordt, wanneer door een meter het 
verbruik van het water wordt gecontroleerd. Dit heeft 
hem ertoe geleid om eene inrichting toe te passen, 
die, ofschoon in meer saamgestelden vorm, in het 
buitenland in gebruik is. Men kan daardoor de water-
verspilling belangrijk tegengaan en de hoeveelheid wa
ter, die men wenscht te gebruiken, zelf bepalen. Bo
ven een closet of pissoir plaatst men een reservoir van 
± 1 0 L. inhoud, waarin zich een zeker toestel be
vindt en dat gevuld wordt door een kraantje, hetwelk 
men zeer juist moet regelen en dat met een fijne straal 
loopt. Op bepaalde tijden, om de 5 , 1 0 of ^minu
ten , ontlast zich de inhoud van dit bakje in closet of 
pissoir met groote snelheid, vult zich daarna weder 
om op een bepaalden tijd weder leeg te loopen, cn 
dit vullen en leegloopen duurt zoolang als de kraan 
geopend is. 

Het toestel, waarvan de werking door spreker door 
een model werd aangetoond, is hoogst eenvoudig en 
geheel vrij van mechanische inrichtingen. 

Deze proef, die zeer goed slaagde, verwierf de goed
keuring der Vergadering. De heer Huitink heeft soort
gelijke toestellen in het buitenland gezien en keurt ze 
vooral goed voor scholen en andere openbare gebouwen. 

Alsnu houdt de heer A. E. Braat eene voordracht 
over beproeving van tras in het algemeen en over 
liet onderzoek van gloeiverlies in hel bijzonder. 
Deze rede werd met aandacht gevolgd; de beperkte 
ruimte, waarover wij beschikken kunnen, laat echter, 
tot ons leedwezen , niet toe, haar op te nemen; wij 
moeten volstaan met de vermelding, dat de proeven, 
die in de vergadering werden genomen, naar wensch 
slaagden; de toestellen, daartoe gebruikt, waren dan 
ook zeer practisch. 

De Voorzitter, de heer Cramer, stelde monsters 
pannen, tegels, gaatjessteenen, profielstcenen , enz., 

van de firma Dcricks en Geldens tc Druten, tentoon. 
Vooral de profielstcenen waren zeer schoon. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering 
onder een opwekkend woord van den Voorzitter gesloten. 

V A R I A . 
—- Op Sicilië treft men in steile rotswanden, voor

namelijk in de nabijheid der oudste steden, gelegen 
in het oostelijk gedeelte des eilands, tallooze holen aan, 
waarvan de ingang een rechthoekig vierkant vormt. 
Van binnen loopen vier wanden in schuine richting 
opwaarts uit een veelal langwerpig vierkanten vloer 
met een horizontaal dak, zoodat daardoor dc gedaante 
van een stompe piramide ontstaat. Algemeen beschouwde 
men ze als dc verblijfplaatsen van Troglaoyten of hol
bewoners in lang vervlogen eeuwen. Anderen zagen 
er grafkamers in , op grond van de overeenkomst in 
vorm met grafkamers, in vroeger eeuwen in Egypte 
gebruikelijk. Beslecht door bewijzen in tastbaren vorm 
kon de strijd niet worden, want hoewel tallooze 
„kamers" waren doorzocht, steeds waren zij ledig 
bevonden. 

Eindelijk is men tot de oplossing gekomen van dit 
raadsel. Een dergelijke kamer is ontdekt, waarvan de 
ingang door neergestorte aarde en rotsblokken voor 
het oog onzichtbaar was geworden. Een plaat van 
kalksteen sloot den ingang. Daar binnen trof men aan 
overblijfselen eens nienschen, een schedel en andere 
gebeenten. Blijkbaar had men den doode in zittende 
houding tegen den wand geplaatst, met het gelaat naar 
het oosten gericht. Aan de voeten stonden zeven stuks 
aarden vaatwerk, in gedaante en versierselen overeen
komende met de Egyptische voorwerpen, gevonden 
aan de kust van Klein-Azië. Verscheiden voorwerpen 
bleken volkomen overeen te stemmen met vaatwerk, 
opgedolven in Histarlik. Het eenige voorwerp van 
metaal bestond in een bronzen ring, 36 millimeter in 
doorsnede. Groot is het aantal dier kamers in de 
nabijheid der oudste steden als bij Motyka, thans 
Modica, Hcrbesios, thans Sortino, Neston, nu Noto, 
Thapsus, thans Magnisi, enz. Zij wijzen derhalve 
duidelijk, naar dc Weser Zeitung mededeelt, opeen 
zeer ouden Egyptischen invloed. 

— Bij de voortzetting der ontgravingen te Pompeji heeft 
men dezer dagen een zeer merkwaardige ontdekking 
gedaan. Er is een houten kist uit de aschlaag te 
voorschijn gebracht, gevuld met heelkundige instrumen
ten. Vele daarvan wijken zeer weinig af van de werk
tuigen, nog hedentendage in gebruik bij heelkundigen. 
Van den rijkdom en den kunstzin der voormalige be
woners dier bedolven stad zijn tevens nieuwe bewijzen 
gedurende de jongstverloopen dagen aan het licht ge
bracht. Behalve een aantal gouden lijfsieraden, zijn ge
vonden , naar de mededeeling der Frankforter Zeitung, 
vier groote zilveren urnen, acht wijd geopende vazen 
en vier schalen, allen van zilver, rijkversierd met lof
werk en figuren van dieren, benevens een marmeren 
beeldhouwwerk, voorstellende Jupiter gezeten op zijn 
troon , 'twelk wegens de voortreffelijke bewerking hoog 
verdient te worden geroemd. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
(A et A.) Men schrijft ons uit Brussel: 
Het is nog lang niet zeker, dat bij de tentoonstelling, die 

alhier het volgende jaar zal plaatshebben. ook eene afdeeling 
voor schoone kunsten zal ingericht worden, ofschoon reeds 
lang eene commissie voor die afdeeling benoemd is. Als reden 
wordt genoemd het samenvallen met de periodieke tentoon
stelling van schoone kunsten, waarvoor in 1888 Antwerpen 
volgens rooster is aangewezen en van welke volgorde men 
moeilijk kan afwijken. 
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E r is echter nog geen definitief besluit genomen ; wel spreekt 
men van een plan om, wanneer de tentoonstelling doorgaat, 
uit de ingezonden werken eene keuze te doen van 300 schil
derijen, 300 beeldhouwwerken en een zeker aantal architecto
nische ontwerpen. Er zouden dan geene bekroningen toege
kend, doch alleen een prijs van 15,000 francs onder de geza
menlijke exposanten bij loting verdeeld worden. 

Wat er van deze zonderlinge combinatie, die eer aan de 
vindingrijkheid van een ondernemend kruidenier dan aan die 
van eene commissie voor schoone kunsten doet denken, waar 
is, zal spoedig blijken en in dit blad worden vermeld. 

(A. et A.) B R U S S E L . Het succes der Nijverheidstentoonstel
ling schijnt verzekerd. Men ziet zich reeds verplicht de opper
vlakte te vergrooten, De afdeeling Engeland alleen zal 20000 
M ' beslaan. Dagelijks komen nog aanvragen om plaatsruimte 
en men is reeds begonnen 's nachts te werken. 

(A. et A.) De heer De la Ccnserie, gemeentearchitect van 
Brugge, is benoemd tot ridder van de Leopoldsorde. De laatst 
verschenen aflevering van /' Emulation bevat afbeeldingen van 
de door hem aldaar gebouwde normaalschool, waarin hij de 
pittoriske vormen der I5d'-eeuwsche liruggesche Gothiek heeft 
toegepast. 

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 het uitvoerend comité voor de natio

nale tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnijverheid, in 
18S8 alhier te houden, is besloten eene wijziging te brengen 
in het programma, die zeker den inzenders genoegen zal geven. 

Terwijl aanvankelijk was bepaald, dat de bekroonden diplo
ma's zouden ontvangen van verschillende waarden, is thans 
besloten, dat die onderscheidingsteekenen zullen bestaan in 
gouden (verguld zilveren), zilveren en bronzen medailles, allen 
geslagen op den eigen stempel van het comité. De bekroon
den zullen hunne medailles 111 natura ontvangen. 

— De burgerlijke maatschap Bouwlust alhier, eigenares van 
een terrein, gelegen tusschen de Hoef kade en den Parallelweg 
van de Hollandsche Spoorwegmaatschappij, groot ongeveer 
57,000 centiaren, heeft den Gemeenteraad een adres doen toe
komen, waarin zij als haar voornemen te kennen geeft, dat 
terrein als bouwgrond in exploitatie te willen brengen, doch 
een terrein, groot ongeveer 17,000 centiaren, grenzende aan 
genoemden Parallelweg in reserve heeft, om daarop een abat
toir te stichten met al de daarbij behoorende gebouwen, vol 
gens reeds ontworpen plannen en teekeningen. 

Adressanten meenen dat eene dergelijke inrichting hierter-
stede dringend noodig is en wijzen erop, dat niet alleen in alle 
groote steden van Europa, maar zelfs ook te 's-Hertogenbosch, 
Maastricht, enz. abattoirs bestaan, die gunstig werken, terwijl 
de ligging zoo nabij het Hollandsche Spoor, waarmede het 
meeste slachtvee wordt aangevoerd van de veemarkten te Delft, 
Leiden en Rotterdam , het terrein in ieder opzicht voor het 
beoogde doel aanbevelenswaardig maakt. 

In hoofdzaak is gevolgd het plan van het Rotterdamsche 
abattoir. 

De maatschap wenscht van den Raad te vernemen, of de 
gemeente genegen zou zijn aan haar of aan eene te vestigen 
naamloozc vennootschap de uitsluitende concessie te verleenen 
tot het in exploitatie brengen vaneen abattoir, in verband met 
eene daartoe vast te stellen stedelijke verordening, waarbij het 
slachten in genoemde inrichting verplichtend gesteld wordt. 
Zij is evenwel ook bereid, indien de gemeente zelf een abat
toir zou wenschen te stichten, het terrein voor eene nader 
over een te komen som af te staan. 

— Voor den bouw van eene schutsluis ten noordoosten van 
de Noordzeesluizen te IJmuiden — met verbindingskanalen oost
en westwaarts met het Noordzeekanaal en met het buitenka
naal — enden aanleg var. eene haven bezuiden het buitenkanaal 
en daarmede gemeen liggende, zullen ten algemeenen nutte, 
in het publiek belang en ten name van den Staat, ter uitvoe
ring van de wet van 31 Mei 1887, onteigend worden dc eigen
dommen, aangeduid in dc plans en kaarten, welke ingevolge 
art. 12 der wet van 28 Augustus 1851 op de secretarie der 
gemeente Velzen ter inzage van een ieder hebben gelegen en 
nader omschreven zijn in dc .Staatscourant No. 251. 

— Naar men verneemt, zullen de ingenienrs van den water
staat G. A . Escher, thans te Gorichem, en J. C. Ramaer, 
thans te Kampen, met 1 December a. s. onderling van stand
plaats verwisselen. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid van 28 October j l . is aan den rijksopziener op 
de spoorwegdiensten J. J. Brute! de la Rivière, te Amsterdam, 
mede opgedragen het dagelijksch toezicht op den dienst van 
den locaalspoorweg van Hoorn naar Medemblik, met ingang 
van den dag, waarop die spoorweg voor het openbaar verkeer 
zal worden geopend. 

A M S T E R D A M . Na een langen rusttijd zijn de werkzaamheden 
voor de nieuwe fundcering der ijzeren bekapping van het 
nieuwe Centraalstation weder opgevat. 

— Aan het examen voor de akte Middelbaar Onderwijs (hand-
teekenen en perspectief) namen 24 candidaten, waaronder 13 
dames, deel. 

Geslaagd zijn: de dames J. J. Bleuland van Oordt, te Voorburg ; 
S. P. Fokker, te Middelburg; M . W. V . Keuchenius, te's-Gra
venhage; F. B. Mundhenk, te Amsterdam; T. A . I. Prins, te 
Kampen; F. Wartema, te Amsterdam; B. G. Westendorp, te 
Kampen; A . M . IJsselman, te Amsterdam, en de heeren: H . F . 
M . I. Steffelaar, te Rotterdam; M . C. T. Vermeulen, te Breda; 
H . J. de Vries, te Amsterdam; F. vanWcrkum, teGroningen; 
A . P. H . J. van Weezcl Erruns, tc 's-Gravenhage. 

De examens voor de akten Sliddelbaar Onderwijs zijn hier
mede afgeloopen; die voor de akte, lager onderwijs handteeke-
nen, zijn begonnen en daartoe hebben zich niet minder dan 
128 candidaten aangemeld. 

— De bekende plaat van Joh. Braakensiek, uitgegeven door 
den Volksbond, met het onderschrift: Ach! vader, niet meer! 
is opnieuw verschenen, nu op getint papier gedrukt. De 
keurige bewerking en de geringe prijs van tien cent zullen de 
verspreiding zeker in de hand werken en zoodoende het goede 
doel bevorderen. 

Aan den uitgever C. L. Brinkman komt voor deze fraaie 
plaat groote lof toe. 

R O T T E R D A M . Den 6 d , n October j.1. hield de Vereeniging 
B o u w k u n s t en V r i e n d s c h a p cie eerste vergadering in dit 
seizoen, die, behalve aan gezellig samenzijn, hoofdzakelijk ge
wijd was aan mededeelingen van het Bestuur. In deze verga
dering was ter bezichtiging gesteld een ontwerp van 100 woon
huizen, ontworpen door den heer J. C. van Wijk , ten behoeve 
eener coöperatieve bouwvereeniging, en eene perspecticf-teeke-
ning van den heer A . van de Sandt. 

In de vergadering van 20 October trad de heer R. A . Heij , 
te Amsterdam, als spreker op. Deze heer behandelde het on
derwerp: P o l d e r s en p o l d e r b e m a l i n g e n en lichtte zijne 
voordracht door eene ruime verzameling teekeningen, kaarten 
en platen toe. Binnenkort hopen wij van deze belangrijke 
lezing een uittreksel te geven. 

U T R E C H T . De Commissie uit de burgerij tot bevordering 
van de stichting van het nieuwe universiteitsgebouw heeft in 
hare vergadering van Zaterdagavond 22 dezer besloten aan 
het Dagelijksch Bestuur der Gemeente hare volledige instem
ming te betuigen met de wijze, waarop het de onderhandelingen 
met de Regeering heeft gevoerd, en tevens den wensch uitge
sproken, dat Burgemeester en Wethouders zullen blijven vast
houden aan de tot dusver gevolgde gedragslijn. 

ZWOLLE. De Raad besloot de gewone subsidie aan de prac
tische ambachtsschool te verhoogen tot ƒ 1100, en over 1888 
eene buitengewone subsidie toe te kennen van ƒ 700, benevens 
eene bijdrage van / 700 in de oprichtingskosten. 

D E V E N T E R . In de zitting, op 24 dezer door den Raad gehou
den, bracht de commissie ad hoe rapport uit over het plan 
van den heer L. A. Springer, te Amsterdam, voor den aanleg 
van een plantsoen op een deel der voormalige vestingwerken. 
De conclusie strekt dit plan uit te voeren en zoo spoedig mo
gelijk tot de aanbesteding van het grondwerk over te gaan. 
Op voorstel van den heer W. Zaalberg werd besloten het ont
werp ter bezichtiging van het publick te stellen. 

ZUTFEN". De Gemeenteraad heeft, ingaande 1 Januari a. s., 
den prijs van het gas op 6 ' , cent per stère, en het salaris 
van den directeur der gasfabriek van ƒ 1800 op ƒ 2000 gebracht. 

S C H I E D A M . De heer M. van Erkel heeft, wegens hoogen 
leeftijd, aan den Gemeenteraad eervol ontslag verzocht uit zijn 
betrekking als architect dezer gemeente. 

Op voorstel van Burgemeester en Wethouders, in overleg met 
de Commissie van fabricage — cn zulks met eenparige stem
men van de leden van beide commissien — besloot de Raad, 
in aanmerking nemende den hoogen leeftijd van den adressant 
en het groot aantal jaren, dat hij de gemeente trouw cn eerlijk 
heeft gediend, den heer Van Erkel op zijn verzoek eervol ont
slag te verleenen uit zijne betrekking van architect dezer ge
meente, in te gaan den i " " n Januari a. s., of zoodra zijn opvolger 
in dienst zal zijn getreden, met toekenning van het bedrag 
zijner volle jaarwedde tot pensioen, onder verplichting van nog 
gedurende één jaar de gemeente van advies te dienen. 

Een woord van hulde aan den Schiedamschcn Gemeenteraad, 
die dit besluit met algemeene stemmen nam. 

WAGENINGEN. Burg. en Weth. dezer gemeente hebben den 
Raad voorgesteld, op een verzoek van de heeren D. Stronck 
te Rotterdam en Jhr. Grotenhuis tot Onstein te Arnhem tot 
concessie voor eene waterleiding alhier, afwijzend te beschikken. 
In de zitting van 27 dezer werd conform het voorstel besloten. 

O O S T E R B E E K . De Raad behandelde deze week het vreemd
soortig verzoek van den heer J. van Kcrchoirlé, waarin het 
wenschelijke van het maken eener passage van de Weverstraat 
naar den Utrechtschen straatweg betoogd en eene rentegarantie 
ad 3 pet. van het benoodigde kapitaal ad ƒ 110,000 aan de 
gemeente gevraagd werd. Met algemeene stemmen werd daar
op afwijzend beschikt. 
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— Aflevering 10 van De Natuur (uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

Dc astronomische photographie (met 
fig.). — Iets over de massage. — Microfoon 
Mix en Genest (met fig.). — Lucifers. —Phy-
siologische werking van den electrischen 
stroom. — Dc mensch in beweging (met 
fig.). — De grenzen van het reukvermo
gen. — Natuur-en werktuigkundig allerlei 
(met tig.). — Een electrische schel met 
langzamen slag (met fig.). — De steen
kool. — Korte mededeelingen. —Sterren
kundige opgaven. — Correspondentie. — 
Vragenbus. — Antwoorden. 

B E N O E M I N G E N . 
— De Minister van Waterstaat heeft 

benoemd tot buitengewoon opzichter bij 
de werken tot verlegging van den Maas
mond de heeren A . J. C. Plaat te Geer-
truidenberg, en J. H . Gombert, te 's-Her
togenbosch, op eene bezoldiging respec
tievelijk van ƒ 8 0 en ƒ 6 5 'smaands. 

— Tot leeraar in het teekenen aan de 
Burgerdag- en avondschool te Leeuwarden 
werd door den Gemeenteraad aangesteld 
de heer S. Baron, directeur der Ambachts
school aldaar. 

— Tot leeraar in het boetseeren aan 
de gem. tcckenschool te Zwolle is benoemd 
J . A . C. Klysen, aldaar. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roermondschen weg zijn eenige 

goed gelegen BOUWTERREINEN t 
Koop, zeer geschikt voor den bouw van hee 
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman H. 
V A N QA88BLT, 'te fenloo. 

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

Bouwkundig Teekenaar. 
Er biedt zich aan een jongmensen als 

bouwkundig teekenaar, opzichter, of iets derge
lijks. Goede getuigschriften staan ten dienste. 
Brieven franco onder letter N , aan het bu
reau van dit blad. 

Aanbesteding. 
I)e heer W. BOTTENBERG, Directeur der 

Oud-Beierlnndsche Hoogdruk Waterleiding-
Maatschappij, z a ' namens COMMISSARISSEN 
op Vrijdag 4 November 1887, des namiddags 
een ure, op een der Bovenzalen van het 
Logement De Oude Hooen te Oud-Beierland 
aanbesteden: 

Het ophoogen van het terrein der 
Pomp- en Filter werken, Hei
en Bet on fundcering, Toegangs
weg en Beschoeiing. 

Bestek en teekening zjjn tegen betaling 
van ƒ1.50 op franco aanvrage te bekomen 
bij den Architect F. A. DE JONGH te 
Schiedam en den Directeur dier Waterleiding 
te Oud-Beierland. 

Inlichtingen geven genoemde Directeur 
en Architect. 

Aanwnzing op het terrein bjj de fabriek 
van de heeren SMIT en BOTTENBERG te 
Oud-lieierland, op den dag der aanbesteding, 
des morgens 10 ure. 

AANBESTEDING. 
Op Zaterdag den 5''" November 1887, 's mid

dags om ] 2 uur, zal ten huize van den Heer 
J . H . V E R M E U L E N , in het Café »VEEK-
IILTS" Waalkade, publiek worden aanbesteed: 

Het afbreken van een gebouw aan 
de Nonnenplaats te Nijmegen 
en hot wederopbouwen tot ta
baksfabriek, voor rekening van 
de WelEdele Heeren Gebrs. 
NOORDTJJJN. 

Bestekken zjjn van af 3] October ad ƒ 0.50 
op hun kantoor verkrjjgbaar. 

De teekeningen liggen van af dien datum 
in genoemd Café ter inzage. 

Aanwüzing op Donderdag 3 November 
voormiddags ten 11 uur. Inlichtingen geeft 
KNOOPS Jn., llt/oustraat 15. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 22""" November 1887, des 
namiddags ten '2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te V/recht, 
van: 

Bestek N". 107. 
Het leggen der tweede spoorbaan 

tusschen de stations Kruiningen 
en Middelburg, het wijzigen en 
uitbreiden der sporen en wissels 
op de tusschengelegen stations 
en het verrichten van bijko
mende werken, ten behoeve van 
den spoorweg van BOOSEN-
DAAL naar VLISSINGEN. 

Baming ƒ 210500,—. 
De besteding geschiedt volgens § S3 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 31*"" October 1887 

ter lezing aan het Centraalbureau by de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H. E. B E U N K E te 
Breda en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van 
ƒ 2 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 14 d ' n November 1S87 ten S'/i ure, 
des voormiddags te Kruininr/en. 

Utrecht, den 2t>"" October 1S87. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van 'S-If ERTO'! EN BOSCH zullen op Dins
dag 15 November 1887. voormiddag 10 ure, 
ten Itaadhuize aldaar, bij enkele inschrijving 

aanbesteden: 
1. Het verrichten van Grondwer

ken ten behoeve der stedelijke 
Gasfabriek, op het terrein aan 
de westzijde van den straatweg 
van 's-Bosch naar Vucht. 

2. Het maken van twee Kuipen 
voor Gashouders. 

Het bestek met teekening van lederwerk 
ligt ter inzage op het Raadhuis te 's-ller-
logenhosch en is verkrijgbaar bjj den Ge
meente-Architect .1. M . N A B B E aldaar, te
gen betaling van ƒ 1.50 per stel. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Dinsdag 8 November e. k„ voormiddag 11 ure. 

De inschrjjvingsbiljetten moeten vóór 3 uur 
des namiddags van den dag. dien der aanbe
steding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe geBtelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zijn te bekomen bjj den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-Hertogen/iose/i, 20 Oct. 1887. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, 
v. D. DOES DE WILLEBOIS. 

De Secretaris, 
J . N . G. SASSEN 

D E L I F T & C . 
Oottaeedlftt 2*8, Botterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, CEME\T-1\ IJZERSTEEÏÏEGELS. 

Groote voorraden. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Dinsdag den 15'" November 1887, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N°. 468. 
Het maken van een hoofdgebouw 

met daarmede in verband staan
de werken op de halte Grub-
benvorst-Klooster. 

Earning / 2830,—. 
De besteding geschiedt volgens § 1)2 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 2(>«" October 1S87 

ter lezing aan het Centraalbureau bjj de 
Moreelse Laan en aan het bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H . V A N DER K U N 
en is op franco aanvraag (per brief') aan ge
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen-
traalbure.iu (Aid. Weg en Werken). 

De aanwijzing op het terrein zal geschie
den den s"'" November 1SS7 ten 11'/, ure, 
des voormiddags. 

Utrecht, den 24*"° October 1887. 

AANBESTEDING. 
H E E R E N REGENTEN V A N HET R. K . 

MAAGDENHUIS TE AMSTERDAM zijn 
voornemens aan te besteden op Dinsdag 15 
November a.s., des namiddags te 1 uur, in het 
lokaal d'Geelcinck, Singel 530: 

Het bouwen van het St-Elisabeth-
gesticht voor ongeneeslijke Zie
ken, aan de Mauritskade te 
Amsterdam. 

De gedrukte Teekeningen en liet Bestek 
liggen van 2 November e.k. af ter inzage 
in het lokaal van aanbesteding en zijn a ƒ 10 
het stel verkrijgbaar ten Kantore van den 
Bouwmeester A. C. B L E U S , Haarlemmer 
Houttuinen 71* te Amsterdam. Inlichtingen 
zjjn te verkrijgen ten Kantore des Bouw
meesters voornoemd, dagelijks van il tot 5 
uur, en in het lokaal van aanbesteding van 
af 7 tot 15 November, des namiddags van 
1 tot 4 uur, by den Hoofd-opzichter J . 
OLTHUIS. 

A A N B E S T E D I N G . 
De Architect D. SEMMELINK te Nijme

gen zal op Zaturdag 5 November 1887, 's mid-
lags om 8 uur in het Cafe HET VALKHOF 
publiek aanbesteden: 

Het afbreken van perceel N". 29 
aan de Groote Markt te Nijme
gen en het wederopbouwen van 
een Winkelhuis met Bovenwo
ning en Werkplaats. 

Gedrukte Bestekken zjjn van af 27 October 
ad /'0.50 te verkrjjgen bij H. C. A. THIEME'S 
BOEKHANDEL. 

De Teekeningen liggen van af dien datum 
in genoemd Café ter inzage. 

Aanwjjzing op Woensdag 2 November 
morgens om lo uur. 
Inlichtingen geeft bovengenoemde Architect. 

S T A H L W E R K „ A U G U S T F E H N " 
te AUGUSTFEHN. 

Fabriceert als Specia l i te i t : 

Bouten en Staal voor Baggermachines, 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E B T & 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amsterdam. 
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HOUTCEMENTDAKEN, bestaande nit 1 laag asphalt = en 3 lagen gewoon papier, 

THEOD, FEBO, IBHOfiSI 
H A A R L E M , 

l 

Bjj 100 vierkante nieter grond
vlakte : 

147 M ' Pannendak 
11S » Leiendak en slechts 
104 » lloutcementdak. 

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 gehouden. 
Bijzondere voordeelen zjjn: dat het dak geheel vlak is, de lo
kalen er onder volkomen droog, in den zomer koel en in den win
ter warm zjjn. 

Door het opbrengen van zand cn grint wordt het doorslaan van 
koude en warmte voorkomen. 

Zekerheid tegen brandgevaar, groote stabiliteit bjj storm of ha
gelslag. Geen onderhoudskosten. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY LID, LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K i RADE M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

T A L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p l i a l t w e g e n e n d i t o D o r s e l i v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , s k a l i n . i r . - K i n k s , M o n t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z j j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men 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 Directeur, W. PATON WALSH. 

H.&J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS o \VEKKTLIGE\, 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
E E R E - D I P L O M A (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 

A. J . BACON & 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 9 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

BECKER & KIMHMill. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK vA>-

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

en andere 

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

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

Geëmailfeerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

PIIOTII I . ITI I IHi l l . lME. N I O T O Z I M M l r H l l 
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 Phalellthographle, 
bnzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor I'lioio/huo-
graphle voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne stéréolypr-liirlrhtlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfraico aanvragegratistoegezonden. 

O- . J . T H I E M E . 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN, 

l i 1.1.1%r, T I S S O T & C " . 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van jjzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de .Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

Bij P. GOUDA QUINT, tc Arnhem, ziet 
heden het licht: 

Alphabetisch Register 
' DOOR 

A. R E Y D I N G , 
Ingenieur.Architect, 

OP Dl 
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 D T I J D P E R 
K E N D E R A R C H I T E C T U U R , door 
E U G E N G U G E L , Hoogleer-aar v o o r 
de B o u w k u n s t aan de Po ly techn i sche 
Schoo l te Delft . Met 831 i n den tekst 
gedruk te figuren cn 6 s taa lgravuren . 
Tweede , vee l vermeerderde en bijge
werkte d r u k . 
Prijs van het ALPHABETISCH REGISTER / 0.50 

> » I C0MPLEETE WERK. met 
het Register, ingenaaid in i deelen. I 24.50 

gebonden in half marokko pracht
band, bovelisnede verguld, in koker. » 2S.— 
Dit met groote zorg bewerkte BEGISTEB 

geeft in alphabetische orde een overzicht van 
ue tallooze namen van personen, gebouwen, 
monumenten, enz., welke in het werk voor
komen , en is even onontbeerlijk als de Ljjst 
van technische termen, die het reeds bevat. 
Het doet niet alleen den grooten rijkdom 
van onderwerpen, die in het werk behan
deld worden, in volle mate uitkomen, voor
al omdat alle gelijksoortige gebouwen en 
monumenten onder een hoofd vereenigd zjjn, 
maar verhoogt er ook de waarde van voor 
den gebruiker, daar het hem het opzoeken 
gemakkeljjk, in vele gevallen eerst daardoor 
mogeljjk maakt. De uitgever vertrouwt door 
de uitgave van het Register alle bezitters 
van dit belangrijke werk te hebben verplicht, 
en te meer daar hij het voor een hoogst ge
ringen prjjs verkrjjgbaar heeft gesteld. 

Gedrukt bij 6. W . vat der Wie l & C°., te A r a l « 3 . 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 45. Z A T E R D A G 5 NOVEMBER 1 8 8 7 . 

R C H I T E C T V R A E T MICITIA 

Redacteur-uitgever F. W. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het \Yeekldad en advertentieri: 

Bureau van De Of merker > I >riekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia J A N SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den heer 

A. RKIJDINC, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den heer 

G. A. ZEEMAN, Leidschestraat 60, te Amsterdam. 

A.W.W. 
ABONNEMENT ƒ2.25 I > e r 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
ƒ 7 . 5 0 en Nederlandsch-Indit! ƒ 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

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

AFZONDERLIJKE NUMMERS, 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. SxEMLER CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

B E R I C H T . 
Het nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met l Januari 1 8 S 8 . Zij, die vóór dien datum als gewoon, 

buiten- of kunstlievend lid tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende jaar van de betaling der 
contributie vrijgesteld en ontvangen de tot I Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder bijbetaling. 
De contributie voor gewone (d. i . te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt f 12.—, die voor buitenleden 

f 7 . 5 0 en voor kunstlievende leden / 1 0 . — per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker en verder 
alle gedrukte stukken, en betalen voor het plaatwerk De Bouwmeester, waarvan de particuliere prijs ƒ 8 . — 

bedraagt, slechts zes gulden per jaargang. H E T BESTUUR. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

1 ° . Als gewoon lid is aangenomen de heer H . J. 
Buré; als buitenlid de heeren Joh. Bekker te Rotterdam, 
J. Gielen te Nijmegen, VV. Mulder te Brussel en A. van 
Driesum te Leeuwarden en als kunstlievend lid de hee
ren A . Volmer en Ant. Kip, beiden te Amsterdam; 

2". Als lid van het Bestuur heeft ontslag aange
vraagd de heer E. Cuypers; 

3°. Op de prijsvraag voor een titelvignet van den 
kalender 1888 zijn ingekomen 1 0 antwoorden, onder 
de motto's; Cd d'Oro; Proc; K. A. L.; U; A C; 
Elk meent eijn uil een valk te zijn; Sensible; Kronos; 
Saturnus en Sinistre, welke ontwerpen in de sociëteits
zaal zijn geëxposeerd; 

4 0 . In het sociëteitslokaal zijn door den heer A. C. 
Bleijs ter bezichtiging gesteld de teekeningen en het 
bestek van het St.-Elizabethsgesticht, waarvan dezer 
dagen de aanbesteding zal plaatshebben; 

5°. De heer H . G. Jansen, lid der Redactie, is 
verhuisd naar Overtoom 25 , Nieuweramstel; 

6°. Als 3e algemeene prijsvraag is uitgeschreven 
een hoofdingang voor een consulaat, waarvan het pro
gramma later zal worden medegedeeld; 

7 " . Vergadering van de Schetsclub op Maandag den 
7 November, des avonds te halfnegen, in Maison 
Stroucken alhier. Namens het Bestuur: 

De 1 ste-Secretaris, 
G. A . Zeeman. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering van 2 Noi'ember 1 8 8 7 . 

De Voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen 
worden gelezen en goedgekeurd. 

De ie-Secretaris doet mededeeling van de ingekomen 
en verzonden bescheiden, waaronder voorkomt eene mis
sive van den heer E. Cuypers, die ontslag aanvraagt 
als lid van het bestuur. 

Na de installatie van den heer A . H . Hartkamp 
en de ballotage van den heer H . J. Buré, die met alge
meene stemmen als gewoon lid wordt aangenomen, 
krijgt de heer E. v. d. Bossche het woord. Spreker 
behandelt in een boeiende beschrijving zijn reis naar 
Rome, die hij, in gezelschap van den heer A . C. Bleijs, 
dezen zomer mocht ondernemen; staat achtereenvol
gens stil bij de verschillende plaatsen, op de reis aan
gedaan, als Arnhem, Keulen, Mainz, Würzburg cn 
Neurenburg, bespreekt de bijzonderheden dier steden 
en eindigt voor dezen avond, na vooral van laatstge
noemde stad de beroemde inwoners, standbeelden en 
openbare bronnen met voorliefde beschreven tc hebben. 

De heer J. A . v. d. Sluijs Veer, als 2e spreker in 
deze vergadering aangekondigd, geeft daarna een 
interessante beschouwing over ijzer en ijzerconstructies, 
toegelicht door eenige duidelijke teekeningen. Spreker 
wijst in de eerste plaats op den grooten invloed van 
gietijzer bij de eerste toepassingen van dit materiaal in 
de vorige eeuw, om daarna over te gaan tot eene meer 

De R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e t d e Initialen A . e t A . 
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gedetailleerde beschrijving van het gesmeed en ge
trokken ijzer, die thans bij bekappingen, bruggen enz. 
het gietijzer geheel verdrongen hebben. 

Beide sprekers staan hunne redevoeringen welwillend 
af ter opname in het Orgaan. 

De kunstbeschouwing bestond uit Le nouvcl Hotel 
de Vülc de Paris, afgestaan door den heer H . J. 
Wigman; eenige platen van het Vrijheidsbeeld en de 
brug tusschen New-Vork en Brooklijn, afgestaan door 
den heer C. Oostcrbaan; cenc collectie zeer belang
rijke photographieën uit Groningen, van den heer J. A. 
v. d. Sluijs Veer, terwijl nog door den heer A. C. 
Bleijs ter bezichtiging waren gesteld het bestek en 
de teekeningen van het St.-Eliaabethsgesticht te Am
sterdam. 

Na eenige huishoudelijke besprekingen wordt hierop 
de vergadering gesloten. 

SCHILDERIJEN-TENTOONSTELLING 
IN „ARTI ET AMICITIAE". 

(A. et A.) II. 
Van de landschappen wenschen wij alleen de be

langrijkste te bespreken. 
Het gezicht op een hei in Drente, van D. Wiggers, 

een landschap met enkele boomgroepen op den ach
tergrond, maakt een gunstigen, ofschoon somberen in
druk ; geboomte cn grond komen ons gelukkiger voor 
dan de lucht. 

Vreemd van kleur zijn de uitheemsche landschappen 
van Graaf O. van Bijlandt, „gezicht op Posilippo bij 
Napels" — waarin de heldere, vroolijke Italiaansche 
tinten domineeren en het warme geel met het zachte 
blauw ineensmelt — en het zeegezicht van A. Norman 
„svolvar in de Lofoden", een schilderij, waarop de 
grijze tinten overheerschend zijn en slechts een bleeke 
lichtstreep in de verte de zwaarmoedige kleuren breekt. 

„Zomermiddag", van J. H . Wijsmuller, is weinig 
meer dan een studie; het schijnt ons juist van kleur 
te zijn , maar bij de behandeling der boomgroepen is 
de breede schilderwijze eenigszins overdreven of ver
keerd toegepast; de stof is hier zeer zeker niet uit
gedrukt. 

M. W. van der Valk's schilderij „Nacht" is niet 
gunstig geplaatst; zij hangt zeer hoog en glinstert 
zeer sterk. Wij zijn benieuwd te weten wat er eigenlijk 
op dit doek te zien is. 

De schilderij van L. Apol, „Decembermorgen", heeft 
goede eigenschappen; de smeltende sneeuw op den 
voorgrond cn het verschiet zijn ongetwijfeld uitstekend 
waargenomen. De dikwijls al te breede wijze van 
werken der jongere schilders heeft ons oog aan een 
krachtiger toets, aan een minder conventioneele op
vatting gewend en dit is misschien de reden, waarom 
wij Apol's werk niet ten volle kunnen genieten. De 
groote zorg, die aan de détails is besteed, maakt 
bovendien de schilderij onrustig, een gebrek, dat slechts 
ten deele door de figuren gecompenseerd wordt. 

De fletse, melkachtige kleuren van het landschap in 
Normandië, van Willy Martens, hebben tot de vreemdste 
opmerkingen aanleiding gegeven. Ook ons komen de 
violette schaduwen en het aschgroen eenigszins over
dreven voor. Zou de studie der theorie van de kleu
renleer geleid hebben tot deze vreemde wijze van zien ? 

Bij uitstek fraai is het landschap van H . W. Jan
sen: een heuvelachtige streek, hier en daar met dicht 
geboomte begroeid, gezien onder een fel zonlicht, 
waarschijnlijk op een zomermorgen. Prachtig gekozen 
is het oogenblik, dat de schilder op zijn doek weer
geeft : zoo harmonisch van kleur en bekoorlijk van te
genstellingen tusschen licht en bruin, zoo flink behan
deld zijn slechts weinig schilderijen op deze tentoon

stelling. „Dc haven te Doesburg" van denzelfden 
schilder is niet genoeg afgewerkt om den beoogden 
indruk te maken; hier en daar ziet men doek en verf, 
en ondanks de vreemde kleurcn-combinatie, die aan
trekkelijk is, wordt geen illusie opgewekt. 

Een keurig schilderstukje is de „Heldere dag in 
Maart", van M. Gidding. Een niet boomen beplante 
weg leidt naar de kruin van een dijk, die zich scherp 
afteekent tegen de matbleeke kleur van den horizon. 
De scherpe silhouetten der boomtoppen en van een 
huisje verlevendigen het geheel. Het schilderijtje ge
tuigt van een zeer juist waarnemingsvermogen en van 
veel gevoel voor kleur. 

Ongeveer dezelfde eigenschappen kunnen we aan 
J. H . F. C. Nachtweh's „Morsig weer" toekennen. 
Ofschoon de schilderij niet van belangrijken omvang 
is en de figuren op betrekkelijk groote schaal zijn ge-
teekend , herkent men onmiddellijk onder de voorge
stelde omstandigheden een welbekende buurt van Rot
terdam , op de meest karakteristieke wijze met figuren 
gestoffeerd — dit alles treffend van teekening en kleur. 

P. J. C. Gabriel's doeken, „Voorheen achter de kerk 
te Oosterbeek" (vroege morgen) en „Aan de Rijnkan
ten te Oosterbeek" (morgendauw), zijn op de bekende 
gevoelvolle wijs van dezen schilder behandeld; ook 
hier toont hij zich weer meester in het weergeven van 
die oogenblikken in de natuur, wanneer de atmosfeer 
schijnt over te gaan in het water en alles helder, wa
zig schijnt te baden in den ijlen dauw. 

Het landschap van Mevr. Bilders—van Bosse is flink 
behandeld, doch bezit slechts weinig aantrekkelijkheid; 
wij missen hier vooral diepte en relief. 

„Tegen den morgen", van Ch. Dankmeijer , is zeer 
nevelachtig; de figuurtjes, die op het land bezig zijn, 
vertoonen zich onbestemd in den nog niet opgetrok
ken dauw. Het kwam ons, wat toon betreft, zeer ge
slaagd voor. 

„Bij de berkjes", van Mej. Arina Hugenholtz, is niet 
onverdienstelijk; het natuurtafereel is eenigszins droog 
opgevat. Meer kleur en leven spreekt er uit J. Ak-
keringa's „Schcveningsche boschjes", terwijl het land
schap van W. B. Tholen boven de beide vorige 
verheven staat. Laatstgenoemde schilderij geeft ons 
een lichteffect van de zon door weinig bebladerde boomen 
te aanschouwen, dat met zorg bestudeerd is. 

De stadsgezichten van J. C. H . Klinkenberg werpen 
geen nieuw licht op zijn oorspronkelijk talent. Het 
valt niet te loochenen, dat de telkens wederkeerende 
oranje lichteffecten in het verschiet iets gekunstelds 
hebben, dat met onze moderne kunstopvatting niet te 
vereenigen is. 

J. van de Sande Bakhuyzen zond een prachtige zons
ondergang aan het Kanaal. Zeer zeker is ook dit doek 
van gemaniëreerdheid niet vrij te pleiten; toch bekoort 
het ons oog, behalve door de warme , aangename tinten, 
door de waarheid in kleur en toon van de geheele 
voorstelling. Zoo zullen velen het Kanaal gezien hebben; 
bij het beschouwen der schilderij wordt die impressie 
weer opgewekt en vergeet men, dat de schilder mis
schien te veel idealiseerde. 

Als nu iemand, die „Het binnenvallen der visschers-
schepen te Scheveningen" van Mesdag ziet, de zee in 
al hare gedaante- en kleurwisselingen niet kent, zal 
hij zich moeilijk rekenschap kunnen geven van den 
indruk, dien het doek op hem maakt — en dit is bij 
verschillende werken van dezen meester het geval. De 
kalme zee met de steeds woelende branding, de vlakke 
waterlagen, die het strand naderen en zich rimpelend 
terugtrekken, zijn voor ons oog prachtig weergegeven, 
zoo ook de langzaam wiegelende pinken, die het doel 
harer reis bereikt hebben. De helderblauwe, witbe-
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wolktc lucht gaf ons niet genoeg den indruk van een 
welvend uitspansel; zij gaf ons wel diepte, geen ruimte 
te aanschouwen. 

Een heerlijk ondergaand zonnetje wordt tentoonge
steld door E. van der Meer; het doek is krachtig 
behandeld en vertoont niets van het alledaagsche, dat 
gewoonlijk de voorstelling van een dergelijk natuur
tafereel kenmerkt. 

„De Werf', een groote schilderij van Th. de Bock, 
toont ons dien schilder in zijn volle kracht. Eenige 
gebouwen en boomen teekenen zich donker, „unhei
misch" tegen de grijze, donkere lucht af; in de verte 
doet een glinsterende lichtstreep den valen toon van 
het landschap nog sterker uitkomen. Het bewogen 
watervlak, dat flauw en golvend de vormen van boo
men en gebouwen weerkaatst, spreidt zich rondom de 
eenzame werf uit cn wordt onheilspellend door zijn 
groote uitgestrektheid. 

N . Bastert heeft een „Beukenlaantje" geëxposeerd, 
dat prachtig van kleur is en om de schoone vormen 
van het landschap behaaglijk aandoet. Zijn „Pruisse-
bergen", waar de schilder een pikant lichteffect heeft 
willen weergeven , bevielen ons minder. De wolken
massa's wijken niet, maar schijnen op die schilderij 
slechts enkele voeten van den bodem verwijderd. 

A. Mauve is in zijn „Dorpshoekje" ten deele van 
zijn vroegere wijze van werken afgeweken. Toch kun
nen we ook hier den schilder ten volle appreciëeren 
en hindert ons de photographische nauwkeurigheid 
niet, waarmee het landschap is weergegeven. 

F. P. ter Meulen's „Kudde schapen in het duin" 
vertoont weer de zilverachtige lichtglanzen op figuren 
en planten , die zijn werk steeds eigen zijn en daaraan 
een geheel oorspronkelijk karakter verleenen. 

Kever's „Moestuintje" geeft ons een aardig plekje 
te aanschouwen, waar een vrouwtje bezig is met het 
plukken van groenten. Het schilderijtje is aangenaam 
van kleur: misschien valt er op de teekening van de 
figuur wel wat af te dingen. 

Een vrouwtje, dat werkt op een veld achter een 
boerenwoning, die dicht omsloten is door appelboo-
men met laag reikend gebladerte, is voorgesteld op 
een schilderij van Geo. Poggenbeek. De donkere en 
toch frissche toon van het groen doet het oog welda
dig aan; het geheel maakt een gunstigen indruk. 

Weissenbach's „Landschap in de omstreken van 
Nieuwkoop" , enkele kale boomen en een huisje aan 
den oever van een stroom, gezien onder het afwisse
lend glinsteren en verduisteren van een onstuimige 
lucht, zijn met meesterhand door den schilder op het 
doek gebracht. 

De gebroeders W. en J. Maris leverden beiden een 
landschap; de eerste een plas met de traditioneele 
koeien (een kleurengamma, dat boeit en tegelijk juist 
schijnt), de laatstgenoemde een vreemde voorstelling : 
„Na den regen". Een jager te paard sjokt langs de 
bocht van een weg, die aan een brceden stroom ge
legen is. De schilder heeft het oogenblik willen voor
stellen , dat het weer „opklaart" en is hierin o. i. , wat 
de lucht betreft, uitmuntend geslaagd. Het water van 
de rivier kon in ons oog nooit los worden van de 
verf, hoeveel moeite wij ook deden in de schilderij te 
zien, wat verscheiden kunstenaars erin zagen: „het 
meesterstuk der tentoonstelling". Het water bleef voor 
ons donkere verf, door geel-witte korstachtige strepen 
gebroken. Zoo kwamen ons eveneens de modderige 
grond met het beslikte groen en de twee witte toet
sen van dezelfde kleur der lichtstrepen in het water 
onwaar, in elk geval te vluchtig aangeduid voor. 

(Wordt vervolgd.) 

OVER L E T T E R V O R M E N 
E N MANUSCRIPTVERSIERING. 

Voordracht, gehouden 1 9 October 1 8 8 7 , 
door H . G. J A N S E N . 

(A. et A.) (Met een plaat.) 

Het uitdrukken van denkbeelden door zichtbare 
teekens is een van de eerste uitingen eener ontlui
kende beschaving. 

Teneinde de herinnering tc bewaren aan groote daden, 
of om de wetten en gebruiken der godsvereering te 
boekstaven, ontstond de behoefte tot ontwikkeling 
eener geschreven taal. 

De uitvinding der schrijfkunst wordt in de overle
veringen van alle volken tot de oudste tijden opge
voerd , toen de menschheid nog met hoogere wezens 
in betrekking stond; slechts de goden konden eene 
zoo heerlijke gave aan het menschdom schenken; geen 
wonder derhalve, dat de ontwikkeling der schrijfkunst 
in nauw verband stond met de kunstontwikkeling in 
het algemeen , vooral daar, waar de vormen van den 
godsdienst tot gestadige beoefening dier kunst aanlei
ding gaven. 

Ook voor de christelijke kunst was, met het oog op de 
voorname plaats, die de Heilige Schrift bij den gods
dienst innam, de ontwikkeling der schrijfkunst van 
groote beteekenis; de lettervormen en manuscriptver
sieringen hebben in dit tijdperk merkwaardige vervor
mingen ondergaan, waarvan wij in de volgende regelen 
een beknopt overzicht zullen geven. Dc lettertypen, op 
nevensgaande plaat tot toelichting voorgesteld, zijn aan 
verschillende werken op dat gebied ontleend. 

De oudste overblijfselen van christelijke kunst en 
beschaving moeten tc Rome worden gezocht; het 
Christendom ontstond daar te midden van het Ro-
meinsche Keizerrijk, dat toenmaals den hoogsten trap 
van macht en luister bereikt had. 

Geen wonder, dat het nieuwe geloof, hoewel in strenge 
levensopvatting zich geheel van de weelderige Ro-
meinschc beschaving afwendende, toch in de eerste 
uitingen van den zin voor het schoone, nog geheel van 
den antieken geest doordrongen was. Door de bloe
dige vervolgingen der Romeinsche keizers gedwongen 
om zich schuil te houden, werden de catacomben 
(verlaten steengroeven, tot begraafplaatsen ingericht,) de 
verzamelplaats der geloovigen en bleven dit van den 
tijd der Apostelen tot de verovering van Rome door 
de Gothcn. 

In deze onderaardsche gewelven moeten wij de 
eerste sporen van Christelijke kunst zoeken; de gra
ven der martelaren werden met opschriften en zinne
beeldige voorstellingen versierd, waarvan de oudste 
overblijfselen nog aan de thermen en Pompejaansche 
kamerversieringen herinneren; later worden het afbeel
dingen van Christus, Maria of de Apostelen. Delet
ters der opschriften zijn in de wanden ingehakt. Eene 
eigenaardigheid bestaat hierin , dat bij de namen van 
personen, de letters onder elkander in plaats van naast 
elkander geplaatst zijn. Symbolische teekens komen 
ook veel voor, als het kruis (als symbool van het 
christelijk geloof), de driehoek voor de iJrieëenheid, 
het anker voor de hoop enz. 

De lettervorm, welke voor deze opschriften gebezigd 
werd, is het gewone Latijnsche type, hetwelk nog 
hedentendage de grondvorm is voor alle lettervormen , 
die in de beschaafde wereld in gebruik zijn. 

Alvorens nu over te gaan tot de v< '.elding van de 
verschillende vervormingen en versieringen , die deze 
lettervorm in den loop der eeuwen ondergaan heeft , 
willen wij eerst in korte trekken den oorsprong ervan 
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nagaan. Men dient hiervoor ver in dc Oudheid op te 
klimmen. 

In de meeste oude talen werd een letterteeken ge
bruikt om een geheel woord aan te duiden ; men denke 
aan de Chineeschc karakters , het Egyptische h'ërogly-
phen-, het Chaldeeuwsche spijker- en het Mexicaansche 
knoopenschrift. 

Het beeldschrift is de grond van ieder schrijfstelsel. 
Men maakte eene teekening van het voorwerp, dat men 
wenschte aan te duiden; door de handigheid der schrij
vers worden dan die beelden langzamerhand vereenvou
digd tot enkele trekken , waarin dikwijls het oorspron
kelijke beeld moeilijk te onderscheiden is. De meeste 
oude volken hebben het echter in de ontwikkeling 
hunner schrijftaal niet verder gebracht. 

In het Sanskriet, in het Hebreeuwsch en in den laat
sten vorm van het Egyptische schrift worden de woor
den naar de klanken teruggegeven, doch terwijl door de 
hieroglyphen niet slechts cén maar meer geluiden of 
klanken worden aangeduid, staat bij de Semieten de 
afbeelding slechts ter aanduiding van de eerste letter 
des woords. Daardoor verkreeg men voor iedere stem
buiging eene letter, die haren naam ontleende aan het 
daardoor voorgestelde voorwerp. 

Men heeft getracht in den oorspronkelijken vorm der 
Hebreeuwsche letters het beeld terug te vinden van 
het voorwerp, waarnaar de letters genoemd werden. 
Uit den oudsten vorm van A (Hebreeuwsch: aleph, dat 
is rund,) zou de ruwe vorm van een stierekop herken
baar zijn enz. Aan dergelijke verklaringen, waarmede 
zich de fantasie van vele oudheidkundigen bij voorkeur 
bezighoudt, kan echter weinig waarde worden toege
kend. Ten onzent is, in het begin dezer eeuw, door 
Bilderdijk eene andere verklaring van het ontstaan van 
de grondvormen der letters ontwikkeld. Volgens dit 
stelsel zouden de letters afbeeldingen zijn der spraak
werktuigen, die bij het uitspreken van den klank voor
namelijk gebruikt worden; zoo verbeeldt de B (de stok 
moet men als een aanhangsel beschouwen) het profiel 
der beide lippen, op het oogenblik dat zij zich zullen 
openen tot het uitspreken van den klank; de L, ook weer 
zonder den stok , den vorm van de slingerende tong; de 
T, eveneens de tong, wanneer zij tegen de tanden 
gedrukt wordt, enz. Hoe vernuftig oogenschijnlijk 
ineengezet, kan men ook dit stelsel als niet veel meer 
dan een spel der verbeelding beschouwen. 

Het Hebreeuwsche alphabet had van het begin af 
2 2 letters; men schreef van de rechter naar de 
linker zijde. De Pheniciërs hadden, gelijk uit oude 
munten blijkt, ook cijferteekens, doch de Hebreërs 
bezigden ter aanduiding van getallen de letters van 
het alphabet. 

Nadat eerst het schrijfstelsel den weg naar het Zui
den had genomen en alreeds den grondslag der In
dische, Arabische en Koptischeletters uitmaakte, werd 
het door Phenicische zeevaarders — volgens de over
levering door Cadinus en zijne tochtgenooten — naar 
het Westen overgebracht. 

De Grieken bedienden zich aanvankelijk van de Phe
nicische letters, doch van lieverlede veranderden zij, met 
de uitspraak, ook de gedaante der letterteekens ; voor
namelijk de Ioniërs, die een tijdlang de naburen der 
Phenicische kolonisten waren, hielden zich hiermede 
bezig; de naam „Phenicische schrijfteekens" bleef ech
ter terecht bestaan. 

Herodotus verhaalt, dat hij nog zulke oude Cad-
meïsche schrifturen in den tempel van den Ismenischen 
Apollo te Thebe, in den drievoet gegraveerd, gezien heeft. 

De oude Semietische namen der letters ondergingen 
in het Grieksch slechts geringe wijzigingen; aleph 
werd alpha, bet: beta enz. In het algemeen behield 

het Gricksche alphabet de rangschikking van het Semie
tische ; het getal letters werd op 2 4 gebracht, waarbij 
later nog eenige letterteekens voor verdubbeling van 
medeklinkers gevoegd werden. Het is hoogst merk
waardig , de langzame gedaanteverwisseling van som
mige letters na te gaan. 

De gedaante Z, zeta, b. v., vinden wij volkomen in het 
Phenicische terug, eveneens de A , die in het Phe
nicische alphabet slechts op zijde staat. 

Evenals de Semietische volken, schreven ook de 
Grieken oorspronkelijk van rechts naar links. 

Niets van het aldus geschrevene is tot ons geko
men , doch de oudste opschriften vertoonen het zooge
naamde Boestrephos (ploegschrift) , dat een overgang 
vormt tot het van links naar rechts loopende schrift. 
Deze zonderlinge benaming is afkomstig van den tred 
der ploegossen, die heen en weder over den akker 
gaan. De eerste regel werd namelijk van rechts naar 
links, de tweede van links naar rechts, de derde we
der van rechts naar links geschreven en zoo vervolgens. 

De Romeinen ontvingen hun alphabet van de Grie
ken , door bemiddeling van de Grieksche volksplan
tingen, die in het zuiden van Italië, het zoogenaamde 
Groot-Griekenland, gevestigd waren. 

De stad Cumae schijnt ten deze zeer belangrijk te 
zijn geweest; aldaar bestaan opschriften, wier letters 
eene zeer groote overeenkomst met de Latijnsche heb
ben en het midden houden tusschen de Grieksche en de 
Latijnsche typen. De vormen werden van lieverlede 
gewijzigd, waardoor ze eindelijk de tegenwoordige ge
daante verkregen. Door verschillende opschriften kun
nen wij bijv. • de verandering der B nagaan (fig. I). 
De tweede figuur is eenvoudig eene omzetting der 
eerste, tengevolge van de veranderde richting van het 
schrift. 

Daar intusschen de taal der Romeinen veel harder 
was dan de Grieksche, werden onderscheiden Griek
sche letters gebruikt ter aanduiding van een geheel 
anderen klank: zoo ontstond V uit T , en diende te
vens ter aanduiding van de eerst later ontstane U . 
Terwijl in het Grieksch de F een zeer flauw W-geluid 
aanwijst, dat later in het geheel niet meer geschreven 
wordt, duidden de Romeinen door dezelfde letter den 
veel scherperen medeklinker F aan. Later onder
scheidde men eene harde en eene zachte C en voegde 
voor de laatste nog een trekje eraan toe, waaruit de 
G ontstond. 

De meeste letters als A , B , K , M , N en O zijn 
volkomen gelijk aan de Grieksche; zij hebben hare 
gedaanten getrouwelijk bewaard, gelijk dan ook hun 
klank in beide talen dezelfde is. 

In Noord-Europa werd het Latijnsche lettertype door 
de Romeinen gebracht. Zij leerden het alphabet aan 
de Germaansche vorsten en priesters; het volk bleef 
er echter onbekend mede, waarom het runenschrift 
genoemd werd, (runa = geheim). De stof, waarop 
geschreven werd, was steeds van den grootsten invloed 
op de vervorming, die de letters in ieder letterstelsel 
ondergingen; geen wonder dat de steen, het metaal 
en het hout, waarop de Germanen schreven, de letters 
hoekiger maakten, terwijl het papier en het perkament 
der Romeinen ronde en sierlijke vormen veroorloof
den; bovendien waren de gereedschappen, met welke 
de letters in de rotsen werden gebeiteld, zeer onvol
komen. In hout gesneden runen zijn niet bewaard 
gebleven; eveneens zijn vischbeenderen, voor hetzelfde 
doel gebezigd, en boomschors, waarop Odin minne
runen schreef, slechts uit oude liederen en verhalen 
bekend. Daarentegen zijn van de kolossale steenblok
ken , die als altaren in heilige wouden werden op
gericht , of de graven van Germaansche helden sierden, 

5 November 1887. D E O P M E R K E R . 36r 

nog vele voorhanden, die met runenschrift bedekt zijn. 
Er bestonden drie Germaansche runen-alphabets: het 

Noorsche, het Angelsaksische en het Duitsche; zij 
wijken slechts in kleinigheden van elkander af en wijzen 
alle op gelijken oorsprong. 

Sommige letters in het Noorsche alphabet, dat 
het naast aan het oorspronkelijke staat, vertoonen de 
grootste overeenkomst met de Latijnsche; zoo krijgt 
B alleen spitse hoeken; hetzelfde is het geval met D , 
cn met R; de I blijft onveranderd; evenzoo laten zich 
de overige letters , zij het ook met meer moeite, tot 
het oorspronkelijk Latijnsch alphabet terugbrengen. 

Dit runen-alphabet dankte eene belangrijke ver
andering aan den Gothischen bisschop Ulphilas, die 
in de tweede helft der vierde eeuw uit de runen en 
de Grieksche letters een nieuw alphabet samenstelde 
en daarmede zijne vermaarde bijbelvertaling schreef. 
Bij deze verandering gaf Ulphilas voornamelijk acht op 
het veranderde schrijfgereedschap: perkament en pen
nen. Zijne letters waren bestemd voor het schrijven 
der runen, in tegenstelling van het insnijden of gravee-
ren, met een scherp werktuig. Hij herkende voorts de 
verwantschap tusschen het Grieksch-Romeinsche schrift 
cn het west-Gothische runenschrift en beijverde zich , 
door eenige kleine veranderingen, meer afgeronde letter
typen te verkrijgen, waarbij het Latijnsche schrift hem 
steeds tot voorbeeld verstrekte; hij nam zelfs Grieksche 
vormen over wanneer de runen-letter hem minder ge
schikt voorkwam tot het uitdrukken van een bepaald 
geluid. 

Onder de overblijfselen dezer Gothische schrijftaal is 
het voornaamste de zoogenoemde codex argenteus, het 
zilveren (dat is met verzilverde letters voorziene) hand
schrift te Upsala, een fragment der Gothische bijbel
vertaling van Ulphilas. Het bestaat uit purperkleurig 
perkament, met gouden en zilveren letters bezet; ver
der worden te Napels en op andere plaatsen oud-Go-
thische handschriften bewaard. 

In de achtste eeuw was het Latijnsche letterschrift 
in Duitschland en aangrenzende landen algemeen door
gedrongen ; beschaafden versmaadden zelfs de taal en 
het schrift hunner voorvaderen en oefenden zich in het 
Latijn. 

In het Noorden hield zich het runenschrift lang 
staande , omdat zich het heidendom hardnekkig tegen 
de voortschrijdende christelijke beschaving verzette. 
Toen deze laatste echter eindelijk zegepraalde, werden 
de runen voor heidensche tooverteekens aangezien, 
zoodat er een verbod uitging ze te gebruiken en het 
Latijnsche alphabet, door de priesters, met alle kracht 
werd ingevoerd. 

Het Latijnsche letterschrift wordt in twee soorten 
onderscheiden: het majuscule en het minuscule. Het 
eerste omvat alle zoogenoemde groote letters, welke 
weder in kapitaal en in unciaal schrift verdeeld worden; 
het laatste de kleine, waarin men recht en liggend 
minuscuul schrift onderscheidt. Het kapitaal schrift ver
toont de letter in haar eenvoudigsten vorm, zooveel 
mogelijk uit rechte lijnen samengesteld; het wordt 
gebruikt voor en dankt ook zijn ontstaan aan de 
monumentale opschriften in steen of metaal; het werd 
later bij de boekdrukkunst om diezelfde eigenschappen 
veelvuldig toegepast. 

Het unciale schrift, zou men het geschreven kapi
taal schrift kunnen noemen, het neemt meer buigzame, 
voor het oog aangename vormen aan, en wordt door 
de fantasie des schrijvers soms zoodanig vervormd, 
dat er de duidelijkheid wel eens onder lijdt. Het 
unciaal is het gewone schrift der oudste manuscripten; 
het kapitaal komt daarin zeer zelden, meestal slechts 
in sommige woorden, voor. Uit het majuscule schrift 

is het minuscule ontstaan; dit zijn de kleine letters 
in rechten of cursieven vorm. 

Van de V d e tot de VIII8'1' eeuw gebruikte men het 
unciale of geschreven kapitaal schrift , van de VIII s t e tot 
de X I I d e eeuw het ronde minuscule schrift met kapitale 
beginletters en van de X I I J e tot de X V I l i c eeuw het 
hoekige minuscule of nieuw-Gothischc schrift. 

Het zou ons te ver voeren, zoo wij alle vervormin
gen wilden nagaan, die de schrijfwijze bij de verschil
lende Europeesche volken in die tijden heeft ondergaan; 
evenals de uitspraak der talen in verschillende land
streken tot het ontstaan van allerlei dialecten aanlei
ding gaf, ontwikkelt zich ook het schrift bij sommige 
volken op eigenaardig afwijkende wijze. Het Longo-
bardische schrift verschilt van het Frankische, het 
Angelsaksische van het west-Gothische. Van alle 
schrijfwijzen uit het eerste tijdvak is het Longobar-
dische het vlugste. Het Merovingische schrift is hard 
en stijf en vol verkortingen. Het ronde minuscule 
schrift van het tweede tijdvak is veel eenvoudiger en 
duidelijker, de letters naderen hier het meest haren 
oorspronkelijken vorm; men noemt dit schrift het 
Karolingische. Het zoogenaamde Gothische of monni
kenschrift is genoegzaam bekend; de voortbrengselen 
der schrijfkunst uit dit tijdperk behooren ontegenzeg
lijk tot het volkomenste, wat op dit gebied is voort 
gebracht. 

Het was geen toeval dat juist de monniken zich op 
deze kunst met den meesten ijver toelegden. Het 
pausdom stond destijds op het toppunt zijner grootheid 
en de macht der kerk had alle kunsten aan zich cijns
baar weten te maken. Wanneer een schrijver soms 
dagen lang aan één enkele letter zat te werken, ge
schiedde dit ad majorem Dei gloriam. 

Na deze uitweiding vatten wij den draad van de ge
schiedenis der manuscriptversiering weder op. 

Van de oudste Christenen zijn behalve de opschriften 
op de graven der martelaren en eenige zeer primitief 
uitgevoerde, zoogenaamde prentbijbels, geene letter
kundige overblijfselen bekend. Voor het vervolg der 
christelijke kunstgeschiedenis, levert nu het Grieksche 
of Byzantijnsche keizerrijk de stof. Schitterende oos-
tersche pracht was meer het karakter der Byzantijnsche 
kunst, dan smaakvolle eenvoud en zin voor schoone 
vormen; vandaar dat bij de manuscripten, die ons uit 
dien tijd bekend zijn, minder eene artistieke versiering, 
dan wel kostbare uitvoering op den voorgrond treedt. 

Men schreef op purper perkament met vergulde let
ters van eenigszins afwijkenden vorm (fig. 2 ) . Slechts 
enkele malen werden arabesk-vormige randversieringen 
toegepast, waarvan de plantenmotieven de stijve symme
trische vormen vertoonen, die aan het Byzantijnsche 
ornement meestal eigen zijn ; de grond van zulke randen 
was verguld. Versierde aanvangsletters komen niet 
voor; wel werden sommige handschriften met geschil
derde miniaturen versierd, doch deze steeds op een 
afzonderlijk blad bij den tekst gevoegd ; zij behelsden 
conventioneele voorstellingen van bijbelsche onderwerpen. 

Van manuscript-versiering, in den zin dien wij aan dit 
woord hechten, was dus in die oud-Christelijke kunst
periode nog weinig sprake. Wij moeten dan ook, om 
den oorsprong en de ontwikkeling van dien kunsttak 
na te gaan, den blik naar het Noorden wenden. Den 
Germaanschen volksstammen komt de eer toe, deze 
kunst vrij van den invloed der antieke traditie te 
hebben ontwikkeld. 

Terwijl in Zuid- en Midden-Europa de christelijke 
kunst op antieken en Byzantijnschen grondslag voort
bouwde, bestond in Noord-Europa reeds een geheel 
oorspronkelijke stijl, die zich voornamelijk in de manus-
cript-ornementiek geuit heeft. 
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Van de Keltische bevolking van Ierland bestaan nog 
overblijfselen van groote druïden-tempels en steenen 
grafzerken uit den heidenschen voortijd , waarop ver
sieringen voorkomen, die wij in de latere manuscript-
versieringen der Ierschc monniken terugvinden. 

Het is genoegzaam zeker, dat het Christendom reeds 
lang vóór de aankomst van Augustinus vasten voet 
in Engeland verkregen had , ja zelfs, dat de leer der 
vroegere Britsche Christenlceraars in menig opzicht 
van die van Augustinus afweek. Paus Gregorius zond 
te dien einde verscheidene exemplaren van de Heilige 
Schrift naar Engeland, waarvan er tegenwoordig nog 
twee bestaan, nl. in tic Universiteitsbibliotheken te 
Oxford en te Cambridge. Deze in Italië geschreven 
Evangelieboeken, zijn in het toenmaals aldaar ge
bruikelijke ronde handschrift geschreven , zonder eenige 
versiering; zelfs de hoofdletters, bij den aanvang der 
Evangeliën, onderscheiden zich nauwlijks van het overige 
schrift; slechts zijn dc eerste twee regels met rooden 
inkt geschreven en is vóór ieder Evangelie (alleen dat 
van Lucas is behouden) het beeld van den Evangelist 
in zittende houding voorgesteld. De meeste Italiaansche 
handschriften uit dien tijd zijn even arm aan versieringen. 

Hoe geheel verschillend echter zijn de oudste ma
nuscripten van Keltischen oorsprong, die omstreeks 
dien tijd op de Britsche eilanden geschreven werden. 
Hoewel de oudsten ervan geen jaartal diagen, zoo 
vindt men toch gewoonlijk den naam des schrijvers ge
noemd , waardoor men ongeveer den tijd van ontstaan 
kan vaststellen. Men kan aannemen, dat van de VI* 8 

tot de Xie eeuw de verschillende Evangelieboeken, 
waarvan nog veel is bewaard gebleven, ontstaan zijn. 
Een ander en stellig bewijs voor den hoogen ouderdom 
dezer autographieën levert de beroemde verzameling 
van Angelsaksische vrijheidsbrieven in het Britsche 
museum, welke van af de helft der VI I J | ' eeuw tot aan 
de Normandische verovering dateeren cn die, hoewel 
eenigszins losser geschreven dan genoemde Evangeliën , 
toch onmiskenbaar in denzelfden tijd zijn ontstaan. 

Het is ook bekend hoe door Iersche en Angelsak
sische leeraars het Christendom in het overige Europa 
werd verkondigd en overal kloosters door hen werden 
gesticht; dc beroemdste stichting van dien aard, het 
klooster St.-Gallen, werd in het leven geroepen door 
den Icrschen missionaris Gallus. Nog heden worden 
in dit klooster eenige der oudste manuscripten van 
Europa, benevens brokstukken van rijk versierde ban
den, allen op de Britsche eilanden vervaardigd, als 
reliquiën van den schutspatroon des kloosters vereerd. ' 

Evenzoo wordt het Evangelieboek van Bonifacius te | 
Fulda met vrome zorg bewaard. 

In Würzburg bezit men het Evangelie van den Ier-
schen monnik Kilian, hetwelk met zijn bloed geverfd 
in zijn graf werd gevonden cn jaarlijks op den , aandien 
heilige ge wij den gedenkdag, op liet altaar der kathedraal 
wordt tentoongesteld. 

A l deze handschriften , welke van vóór het einde der 
negende eeuw dagtcekenen , vertoonen eene geheel oor
spronkelijke versieringswijze, welke men bij geene 
schrifturen van andere herkomst aantreft; daarentegen 
valt in het oog , dat in dc volgende kunstperioden, voor
namelijk in den Romaanschcn stijl, dc Keltische in
vloed zeer merkbaar in de ornementiek op den voor
grond treedt cn veel meer dan de klassieke richting 
op de vormontwikkeling der middeneeuwsche kunst van 
invloed is geweest. 

Het Keltische ornement is herkenbaar aan dc totale 
afwezigheid van plantcnvormen; van acanthus is ner
gens een spoor te ontdekken. Het patroon is meestal 
geometrisch en samengesteld uit platte banden, die 
als ingewikkelde vlechtwerken of spiraalvormen met. 

groote zorg zijn ontworpen en onberispelijk uitgevoerd. 
Fantastische diervormen, als slangen, honden, vogels, 
en enkele malen ook menschcüjke gestalten, treft men 
veelal aan, evenals het band-ornement, kunstig ineenge
vlochten en meestal van overdreven lengte-afmetingen 
(fig. 3 ) . In sommige der schoonste handschriften , bijv. 
in die van Lindesfarne en St.-Chad, en in eenige manus
cripten van St.-Gallen is tegenover den aanvang van 
ieder Evangelie een soort titelvignet aangebracht, be
staande uit eene menigte van dergelijke motieven, 
die samen eene prachtige, kruisvormige teekening te 
aanschouwen geven. Bewonderenswaardig is de inge
wikkelde compositie en niet minder het enorme werk, 
aan dc nauwkeurige uitvoering besteed; zelfs met een 
vergrootglas is geen enkele onregelmatigheid in de 
teekening te ontdekken, terwijl toch met al die uit
voerigheid , een volkomen harmonisch effect verkregen is. 

Ook waren de beginletters van ieder Evangelie met 
veel zorg versierd; in de oudste voorbeelden werden 
zij met een netwerk van roode punten omgeven; fig. 
4 vertoont een letter uit het Evangelie van Lindesfarne 
uit de VII'1'' eeuw. Fig. 5 moet cen letter Q voorstellen 
in den vorm van een lang, hoekig dier, ontleend aan 
het psalmboek van Ricemarchus; fig. 6 geeft een slot
vignet uit het Evangelie van Mac Durnan, eveneens 
uit ineengestrengelde diervormen samengesteld. Zulk 
een initiaal besloeg dikwijls het grootste gedeelte van 
dc eerste bladzijde, waarop dan nog eenige letters ter 
grootte van ongeveer 2 cM. volgden. 

De ornementen waren steeds in kleuren behandeld; 
door de verschillende tinten der banden en dierfiguren 
op zwarten of gekleurden grond werden de schoonste 
effecten bereikt. Over den oorsprong van deze oud
christelijke kunstuitingen heeft lang verschil van ge
voelen bestaan. Men heeft toch in Scandinavië cn in 
Midden-Europa voorwerpen gevonden, welke denzelfden 
stijl van versiering vertoonden, doch nauwkeurige on
derzoekingen hebben bewezen, dat Ierland als de baker
mat dier kunst moet beschouwd worden , vanwaar ze 
door de missies over geheel Noord-Europa verspreid 
werd. Ook de Sakscrs, welke als heidenen in Enge
land kwamen en het land in bezit namen , hadden bij 
hun komst geen eigen orncmentstijl; zij hebben de 
Keltische vormen overgenomen. Met meer grond zou 
men aan Romcinschen invloed kunnen denken; hunne 
mozaïekwerken, waarvan nog vele overblijfselen in Enge
land gevonden worden, zijn dikwijls in zeer ingewikkelde 
patronen ontworpen, die echter bij nadere beschou
wing weinig overeenkomst met het Keltische ornement 
vertoonen. In Ierland zijn bovendien de Romeinen 
nooit geweest. Daarentegen staat het vast, dat de 
Frankische kunstenaars ten tijde van Karei de Groote 
menige kenmerkende eigenaardigheid aan den Keltischen 
ornementstijl hebben ontleend; zij waren echter ook 
met dc antieken bekend cn voegden er de acanthus 
en andere bladvormen aan toe, waardoor de schoonste 
combinatiën ontstonden (fig. 7 ) . Een voorbeeld van 
dien aard is de bijbel van St.-Denis in dc Bibliotlicque 
nationale , tc Parijs 

( Wordt vervolgd.) 

(ActA.) D E BKURSQUAESTIE 
De Kamer van Koophandel behandelde in hare zit

ting van Vrijdagavond de beursquaestie. Door eene 
Commissie van vier leden was een rapport uitgebracht, 
dat door den Secretaris werd voorgelezen. De Com
missie verklaart, alleen het plan van Burgemeester en 
Wethouders te hebben onderzocht, als zijnde, wat in
deeling betrof, in overeenstemming met het plan Groll-
Ohmann, terwijl bij het plan Cordonnier de na te noe
men gebreken in veel sterker mate aangetroffen worden. 
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Dc hoofdbezwaren tegen het plan van Burgemeester 
en Wethouders zijn: 1" dc langgerekte vorm der beurs-
zaal, waardoor groot tijdverlies voor de bezoekers ont
staat, wegens den grooten af stand, die telkenmale moet 
worden afgelegd wanneer men zich naar verschillende 
afdeelingen verplaatsen wil; dit zal bovendien nog be
zwaarlijk worden door de drukte, die op sommige 
punten, bijv. bij post- cn telegraafkantoor, telephoon 
enz. zal zijn; 2 ' dc mindere oppervlakte, in het 
nieuwe plan voor goederen- en graanhandel bestemd. 
De Vereeniging voor den effectenhandel heeft zich afzon
derlijk tot den Raat! gewend met een adres, waarbij 
zij de geprojecteerde ruimte voor den effectenhandel 
voldoende acht, doch de Commissie meent, dat de Ka
mer, de belangen van den goederen- en graanhandel 
vooral niet minder mag tellen. Bij vergelijking der 
afmetingen met de'tegenwoordige ruimte blijkt, dat na 
aftrek van onbruikbare hoeken, de beschikbare opper
vlakte ca. 3 8 0 8 M ' bedraagt tegen 3 9 4 0 M 2 bij dc be
staande Beurs, met inbegrip van de Korenbeurs. 

In détails tredende, werd voornamelijk bemerking 
gemaakt op de veel te geringe ruimte, voor den 
telephoon bestemd ( 5 0 M.); ook voor het café, dat in 
het plan van Burgemeester en Wethouders 1 9 2 M> 
groot is, wordt minstens 2 5 0 M 2 noodig geacht. Het 
telegraafkantoor achtte men met het oog op de na
bijheid van het hoofdkantoor aan de Warmoesstraat
zijde misplaatst en voor het postkantoor werden op advies 
van den directeur directe toegangen naar buiten noodig 
geacht; ook de breedte der toegangen inwendig was 
niet voldoende. 

Bovendien miste men een leeszaal of kaartenkamer 
in de onmiddellijke nabijheid van de beurszaal; die , op de 
eerste verdieping, was voor dadelijk gebruik onder 
beurstijd te afgelegen. Omtrent de verlichting van de 
ruimte voor den graanhandel (door een lantaarn van 
1 2 M. op een hoogte van 2 8 M.) wenschte de Com-
missieg een beslist oordeel uit te spreken, doch zij vestigde 
de bijzondere aandacht van het Dagelijksch Bestuur op 
dit punt. Ook betreurde de Commissie het ontbreken 
van beschikbare ruimten voor den koffiehandel enz., 
en wees erop, dat, hoewel al deze vergrootingen, zoo zij 
mogelijk waren, eene verhooging van de bouwsom 
zouden tengevolge hebben, zij evenzeer tot verhooging 
der inkomsten zouden leiden. 

Daar echter aan de Damrak-zijde de mogelijkheid 
geheel was buitengesloten , aan de geopperde bezwaren, 
zoowel van te weinig ruimte als van te smallen grond
vorm , te voldoen en bovendien de straatbreedte aan 
het Damrak op de smalste punten reeds tot 2 8 . 5 0 M. 
was verminderd, moest de Commissie tot hare teleur
stelling in ongunstigen zin rapporteeren over de inge
komen plans en den Raad in overweging geven een ge
schikter terrein van meer vierkanten vorm te zoeken. 

De heer Hartsen vreest, dat de conclusie van het 
rapport aanleiding zal geven, dat de beursbouw voor 
zeer langen tijd van het tooneel zal verdwijnen. De 
heer Heldring gelooft, dat het gewenscht is in dit rap
port, in plaats van het afgekeurde terrein, een beter 
aan te wijzen en stelt in dien geest een amendement 
voor, doelende op het terrein, te verkrijgen door ont
eigening van de perceelen aan de Warmoesstraat. De 
heer Scholten acht het beter geen nieuwe Beurs te 
bouwen dan een slechte. 

De heer Hendrickx verklaart, als lid der Commissie, 
zich met het amendement Heldring te kunnen vereeni
gen. De heer Hijmans verklaart zich ertegen. 

Het amendement wordt met 15 tegen 2 en ten 
slotte het geheele rapport met 1 6 tegen één stem aan
genomen. 

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 28 October 1887. 
De 146"' vergadering werd voorafgegaan door de kunstbe

schouwing van het plaatwerk /' Architecture privi'e du A ' / .V 
siècle. Decorations, print'es dc Cesar Daly, door den Secretaris 
ter beschikking gesteld. Nadat de notulen der vorige verga
dering waren voorgelezen en goedgekeurd, werd aan den heer 
G. van Driel het woord gegeven tot het houden zijner voor
dracht getiteld: 1 Bezoek aan Nijmegen". 

Naar aanleiding van het uitstapje, na ailoop van de najaars
vergadering der Maatschappij, had spreker het plan opgevat 
om van al het bezienswaardige, wat deze merkwaardige stad 
den bouwkundige aanbiedt, een en ander mede te deelen. Tot 
aanvulling zijner voordracht had hij gebruik gemaakt vaneen 
werkje van II. ter Haar en een paar opstellen uit het Homo-
kundig Weekblad. Spreker ving aan met eenige mededeelingen 
omtrent oorsprong, naam, geschiedenis en ligging der in den 
laatsten tijd zoo verfraaide stad. Dagtcekenen Leiden, Utrecht 
en andere plaatsen van de komst der Romeinen, die er hunne 
legerplaatsen vestigden, met Nijmegen is het waarschijnlijk 
anders gegaan. Dc naam Nijmegen (Numagen) wijst haar Gal-
lischen oorsprong aan. De GaÜiérs hebben, bij de uitbrei
ding hunner grenzen naar het noorden, eerst aan de Maas en 
later aan de Waal een magen of plaats gesticht; ter onder
scheiding van eerstgenoemde plaats, het tegenwoordig stadje 
Megen, werd aan de sterkte aan de Waal den naam van Nu
magen, nieuwe plaats, gegeven. Andere schrijvers beweren 
echter, dat het van Romcinschen oorsprong is, daar Julius 
Cesar op de plaats van het tegenwoordige Valkhof een burcht 
bouwde. Vervolgens ging spreker de geschiedenis der stad 
na, herinnerde aan de Spaansche overheersching, aan de be
legering door Prins Maurits, in 1591, aan het beschieten der 
stad door de Franschen, in 1672, en aan het belegeren en 
nemen dezer sterke veste in 1794 door Franschc troepen. Na 
dien tijd werd zij nog steeds als sterke vesting, een mees
terstuk van den vestingbouwkundige Coehoorn, geroemd. De 
stad was tot hare ontmanteling in 1S79 niet aangesloten bij 
het Nederlandsche spoorwegnet, doch op dit tijdstip veranderde 
alles als door een tooverslag. Dank zij de ruime beurs van 
het Stedelijk Bestuur, voorgelicht door talentvolle mannen als 
Rosseels, Coepijn en Brouwer, is de oude veste schooner dan 
ooit herrezen en op waardige wijze gemoderniseerd. 

Overgaande tot de behandeling der merkwaardigste bouw
werken, volgt spreker den weg, welke de leden der Maat
schappij met hunnen mentor, den gemeente-architect J. J. 
Weve, aflegden. Het eerste bezoek gold het Raadhuis, welks 
fraaie gevel van het jaar 1554 dagteekent en onlangs door 
den architect Cuypers gerestaureerd werd. 

Na eene bespreking van het uit- cn inwendige van dit ge
bouw, waarbij de fraaie schepenbank en andere merkwaardig
heden niet werden vergeten, werd de wandeling vervolgd naar 
het Valkhof, waarvan spreker de geschiedenis mededeelde en 
het architectonisch schoon ervan ten duidelijkste liet uitkomen. 
Van het Valkhof bracht hij ons naar de brug over den Voer-
weg, die het Valkhof met het Kelfkensbosch verbindt. Deze 
brug is een keurig ontwerp van den heer Weve en opgedra
gen aan de leden van de Commissie voor den uitleg van de 
stad. Het ijzeren afsluithek op de brug is een juweeltje van 
smeedwerk. Toch zou, naar sprekers opvatting, een min
der fijn gedetailleerd hek meer passend in die grootsche om
geving geweest zijn. Vervolgens leidde de heer Van Driel 
zijne aandachtige hoorders naar de Belvédère, den Kerk-
boog, de Apostolische school, de Waag en de St.-Stevenskerk, 
waarvan eveneens uitvoerige beschrijvingen worden gegeven. 
Ten slotte behandelde spreker den nieuwen uitleg der stad, 
besprak de parken, de nieuwe villa's, die, voor het meerendeel 
ontworpen door één architect, niet van eentonigheid en ge
lijkvormigheid zijn vrij te pleiten. Een paar landhuizen daar-
tusschen, van jeugdige Nijmeegsche architecten, maken eene 
gunstige uitzondering en zijn werkelijk fraaie ontwerpen. Na 
nog een blik geslagen te hebben op het gebouw der waterlei
ding, de electrische verlichting der Waal kade en het nieuwe 
Gymnasium, een ontwerp van den gemeente-architect, riep 
spreker de herboren rijksstad, waarvan verschillende photo
graphieën en een plattegrond waren tentoongesteld, een harte
lijke salve toe. 

Na dankbetuiging van den Voorzitter aan den heer Van 
Driel voor zijne belangrijke voordracht, werd het woord ge
geven aan den heer J. van der Pot te Rotterdam, die eenige 
mededeelingen wenschte te doen over het kyaniseeren van hout. 
Spreker bracht in herinnering, dat het kyaniseeren zijn naam 
ontleent aan den uitvinder Kyan, een Engelschman, die in 
1832 patent nam. Het kyaniseeren van hout is eene drenking 
dier stof in eene oplossing van kwikzilver-sublimaat in water. 
Gedurende de onderdompeling neemt het hout zooveel kwikzil
ver op als zich scheikundig kan verbinden met de eiwitstof
fen in het hout, waardoor die stoffen het rottend vermogen 
verliezen, omdat de zuurstof uit de lucht niet meer kan inwer
ken. Het bladhout moet veertien dagen en het naaldhout tien 
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dagen in de oplossing vertoeven. Dat van inpersen in het hout 
geen sprake zijn kan, laat zich verklaren, daar alsdan in het 
hout meer sublimaat zou worden gebracht dan zich met de 
eiwitstoffen kan verbinden; daardoor blijft vrij kwikzilver in 
het hout over, wat zeer gemakkelijk verdampt en dus onder 
omstandigheden zeer gevaarlijk zou kunnen worden. Vloeren 
waarop veel geloopen wordt, zullen, wanneer ze gekyaniseerd 
zijn, veel minder slijten; dit is, zeide spreker, in vele Duitsche 
fabrieken bewezen. Dat het gekyaniseerde hout niet schadelijk 
voor de gezondheid is, had de heer Van der Pot onderzocht, 
door een stukje van dat hout, aan spanen gestoken, in een 
flesch met water acht dagen te laten trekken, daarna een vol 
uur te koken, en het vervolgens nog acht dagen te laten 
trekken. Dit water bleek bij scheikundig onderzoek geen 
kwikzilver of andere schadelijke bestanddeelen te bevatten. 
K a de mededeeling, dat bij zacht hout het vocht er dieper in
trekt en dus geen eiken- of grenenhout behoeft genomen te 
worden, zegt hi j , dat het aanbeveling verdient, alle gaten, 
keepen enz. vooraf gereed te maken, omdat bij latere bewer
king het niet-gekyaniseerde bloot komt. Ook is het gekyani
seerde hout lastig te bewerken, daar het gereedschap dadelijk 
bot wordt. 

Nadat nog vele discussion over dit onderwerp waren gevoerd 
en het bleek, dat men door middel van zwavelwaterstof kon 
nagaan of hout gekyaniseerd was, werd het woord gegeven 
aan den heer W. van Dam, ten einde de vraag uit de brieven
bus, betreffende »verfstoffen voor binnen- en buitenwerk" te 
beantwoorden. 

Na de vraag gesplitst te hebben, ging spreker over tot de 
behandeling van gewoon, glanzig en dot werk, om met hout
en marmersoorten te eindigen. 

Voor gewoon binnenwerk in lichte kleuren is zinkwit, (de 
eerste laag met een gedeelte loodwit) met standhoudende kleu
ren op de verlangde tint gebracht en met goede lijnolie aange
maakt, het beste. Omtrent de kwaliteit van de olie, dat een 
hoofdvereischte is, kan alleen de ondervinding uitspraak doen. 
Het zinkwit van Vieille Montagne was, volgens den heer Van 
Dam, het beste. Maar ook een onderzoek van deze stof of zij 
aan alle vereischten voldoet, is zeer moeilijk. 

Voor glansverf werd vroeger Kremserwit gebruikt, aange
maakt met gebleekte lijnolie of papaverolie. Dit werd lang te 
voren gewreven en moest door minstens een jaar gereed gestaan 
te hebben, glansrijk worden. Deze verf, zegt spreker, is de 
beste die er ooit geweest is, doch is door de standolie geheel 
verdrongen, welke stof zich veel gemakkelijker laat bewerken 
en goedkooper is. Ook de deugd der standolie is alleen bij on
dervinding uit te maken. 

Het dof verfwerk werd vroeger gemaakt van loodwit en zink
wit, aangemaakt met lijnolie en >(2 terpentijnolie; later deed 
men het met '/, standolie en terpentijnolie. Tegenwoordig 
zijn verschillende matverven in den handel, doch de meeste 
schilders maken ze naar hun eigen vinding, de een iets beter 
dan de ander. 

Voor het schilderen van wit marmer is de beste verfstof 
Kremserwit met papaverolie; alle cverige marmer- en hout
soorten moeten met oliesaus behandeld worden, uitgezonderd 
het notenhout, dat men 't beste met waterverf kan namaken. 
Daar al deze werken gevernist worden, hangt de deugdelijkheid 
geheel af van de te bezigen vernissen. Het keuren daarvan 
is, volgens spreker, voor den werkbaas onmogelijk en hangt 
geheel af van de soliditeit der leveranciers. 

Bij buitenverfwerk is voor lichte kleuren loodwit beter dan 
zinkwit; met standhoudende kleuren vermengd, geeft dit een 
goed materiaal. 

Het loodwit kan, al is het scheikundig zuiver bevonden, toch 
niet van de beste kwaliteit zijn; de wijze van bewerking doet 
veel aan de deugdelijkheid af. 

Overgaande tot het vergulden, behandelt spreker vervolgens 
het bladgoud, antimoniumgoud, rozenbalgouct en dukatengoud 
en wijst er ten slotte op, dat te veel op de deugdelijkheid van 
de verfstoffen en te weinig op de toepassing gelet wordt. Men 
dient vooral te zorgen, dat de voorwerpen, die geverfd moeten 
worden goed droog zijn; dat nieuwe ramen en deuren tweemaal 
geverfd worden, alvorens ze in het gebouw pasklaar te maken, 
terwijl het zeer wenschelijk is om deuren, als ze gehangen zijn, 
onmiddellijk in een droog lokaal over te brengen ten einde ze 
te doen plamuren en verven. (') 

Nadat nog enkele vragen der leden door den heer Van Dam 
waren beantwoord, ontving hij bij monde van den Voorzitter 
den dank der Vergadering. 

Na de behandeling van eenige huishoudelijke werkzaamheden 
werden 7 nieuwe leden aangenomen en gingen 20 plaatselijke 
leden tot de rubriek »afdeelingsleden" over. 

De heer Ad". J. van Achterberg bracht nog de quaestie ter 
sprake betreffende het Utrechtsch academiegebouw en de 
Regeering; hij was van mecning dat het wenschelijk zou zijn 
indien de Afdeeling zich dienaangaande liet hooren. Na de 

(') Een schrijven van den heer H . Huinck te Rotterdam over verf
stoffen, bijzonder over kalkolith, was te laat ingekomen en zal zoo 
mogelijk in de volgende vergadering worden behandeld. 

opmerking van enkele leden, dat de quaestie nog aanhangig 
was, werd besloten een afwachtende houding aan te nemen. 

Voor het sluiten der vergadering bracht de Voorzitter, de 
heer W. Kok, in herinnering, hoe het juist 19 jaar geleden 
was, dat nu wijlen de heer Schaap met eenige heeren de Af
deeling oprichtte; spreker voegde daaraan eenige waardeerende 
woorden toe, die met applaus begroet werden, waarna de ver
gadering gesloten werd. 

A F D E E L I N G A R N H E M . 

Vergadering van 28 October 18S7. 
De eerste winterbijeenkomst wordt door den Voorzitter geo

pend met een opwekking om meer belangstelling in de Afdee
ling te toonen; geschiedt dit niet, dan zullen de vergaderingen 
haar nut geheel verliezen. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd en 
de Secretaris brengt daarna verslag uit omtrent den tocht naar 
het kasteel Heeswijk, bij 's-Bosch. 

De Voorzitter brengt vervolgens verslag uit van het verhan
delde op de algemeene vergadering in Mei 11. en verwijst voor 
de daar gehouden voordrachten der heeren Dr. P. J. H. Cuypers 
en H . P. Bcrlage naar Dc Opmerker. 

Daarna wordt het huishoudelijk reglement, betrekking heb
bende op de afdcelingsleden, gewijzigd en een rooster voor 
dc werkzaamheden der Afdeeling gemaakt, waarop dc heer 
Boerbooms de leden in kennis stelt met photographieên uit 
Munster en Keulen. 

De beantwoording der in de vraagbus gevonden vraag: »Hoe 
kan de kwaliteit van schelpkalk onderzocht oi vervalsching 
aangetoond worden", wordt uitgesteld tot de volgende ver
gadering. 

H E T UNIVERSITEITSGEBOUW T E UTRECHT. 
Aan het voorloopig verslag van de Tweede Kamer 

over de Staatsbegrooting ontleenen wij in zake het 
nieuwe Universiteitsgebouw, te Utrecht, het volgende: 

Wat de Rijks-universiteit te Utrecht betreft, ook hier 
waren vele leden tegen de uitbreiding van het getal 
hoogleeraren gestemd. 

De houding der Regeering werd besproken in zake 
de stichting van het Universiteitsgebouw te Utrecht. 
Wat thans door de burgerij van Utrecht, door de 
stedelijke en gewestelijke Regeering geheel vrijwillig 
wordt gedaan, is, zoo werd opgemerkt, iets dat, zoo 
de aangeboden gebouwen noodig zijn , van Staatswege 
zou behooren te geschieden. Is de Regeering van de 
noodzakelijkheid van dezen aanbouw overtuigd, dan 
had zij het haar aangeboden geschenk met beide han
den moeten aangrijpen en alleen moeten vragen, of 
het gebouw kon geacht worden aan zijne bestemming 
te beantwoorden en of de onderhoudskosten daarvan 
niet bovenmatig hoog konden worden geacht. Meen de 
zij daarentegen, dat een universiteitsgebouw overtollig 
of voor het oogenblik althans minder gewenscht was, 
dan had zij zich buiten de zaak kunnen houden en de 
beslissing omtrent het onderhoud enz. zich kunnen 
voorbehouden. Vrij algemeen was men echter van 
oordeel, dat de Regeering noch het een, noch het 
andere had gedaan, maar uitsluitend door het opeensta
pelen van zwarigheden de zaak, die zij in beginsel 
scheen toe te juichen, op de lange baan schoof en 
het Gemeentebestuur wilde noodzaken op eene wijze tc 
bouwen, welke door dat Bestuur niet v/erd gewenscht. 

Van andere zijde werd de houding der Regeering 
verdedigd en de meening uitgesproken, dat Burge
meester en Wethouders van Utrecht voornamelijk oor
zaak waren van de vertraging, die in het tot stand 
komen dezer zaak viel waar te nemen. 

Algemeen waren intusschen de leden, die zich om
trent deze aangelegenheid uitlieten, van oordeel, dat 
de verhooging van dit artikel voor aankoop van meu
bilair en verwarming en schoonhouden van het nieuwe 
gebouw behoorde te vervallen. 
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BOUWKUNST E N VRIENDSCHAP. 
Vergadering van 3 November 1 8 8 7 . 

Het doel dezer bijeenkomst was het vaststellen der 
prijsvragen voor 1 8 8 8 . Alvorens hiertoe over te gaan , 
werd uit de Vereeniging medewerking toegezegd, om 
wettelijke bepalingen te helpen tot stand brengen tegen 
het hinderlijke rooken der schoorsteenen, als gevolg 
van onvoldoende verbranding van rook, en het uitwer
pen der schadelijke bestanddeelen uit fabrieken en 
schoorsteenen. 

Na eenige discussie over het al of niet vaststellen 
van een voorloopig Bestuur, ving men aan met de 
ingekomen onderwerpen der prijsvragen te behandelen. 
Bij stemming werd besloten als eerste prijsvraag uit 
te schrijven het tweede nommcr van de agenda, zijnde: 
„Een plan voor een concert- en feestgebouw voor eene 
stad als Rotterdam", en daaraan als belooning voor 
de goede oplossing te verbinden de gouden medaille 
der Vereeniging; en als 2 d e prijsvraag: „Eene mo
numentale fontein, tevens dienende voor plaatsing van 
een electrisch uurwerk met verlichting, ter herinnering 
aan de vereeniging van Rotterdam met Delftshaven." 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
(A. et A ) 18 October j l . had in het nieuwe raadhuis te 

Wiesbaden de eerste zitting van den Gemeenteraad plaats. 
Het monumentale gebouw, ontworpen door prof. Hauberrisser 

te Munchen, is in sterk middelecuwsch getinte Duitsche Re
naissance vormen uitgevoerd. 

Vooral de 60 M . lange facade aan de marktplaats is indruk
wekkend van hoofdlijnen en rijk van détails; de middenpartij 
is door zuilenstellingen en door een machtig balkon gekarak
teriseerd en bekroond met een, door torenhelmen geflankeerden 
topgevel. Vier steenen figuren, de voornaamste burgerdeug
den: kracht, vlijt, gerechtigheid en milddadigheid voorstellen
de , versieren het balkon. Op de zijgevels zijn kolossale busten 
van Aesculaap en Hygieia geplaatst, als symbolen van de ge
neeskrachtige bronnen van Wiesbaden. Als bekroning van den 
hoofdgevel en als wachter der stad staat hoog in de lucht een 
in koper gedreven banierdrager. 

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 F . N H A G E . De heer F . W. Leemans, hoofdingenieur 

van den Waterstaat 2e klasse, is door den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid belast met den dienst der werken 
tot verbetering van den Waterweg langs Rotterdam naar zee. 

— Op de laatste algemeene vergadering der Vereeniging 
A r t i et I n d u s t r i a e werd besloten tot het uitschrijven van 
twee prijsvragen: 

1°. Een ornementeel gebeeldhouwd paneel uit ée'n stuk hout 
gestoken, niet grooter dan 1 M . bij 0.60 M . en niet kleiner 
dan 0.50 M . bij 0.30 M . Het houten paneel, indien gedeeltelijk 
afgewerkt, moet vergezeld gaan van het model in pleister, 
naar boetseerwerk afgegoten. Ontwerp en uitvoering moeten 
van dezelfde hand zijn. De keuze van houtsoort en stijl is ge
heel vrij. Kopieën blijven buiten beoordeeling. Als ie prijs 
wordt uitgeloofd ƒ 7 5 en eene verg.-zilv. med., als 2e pr. ƒ 2 5 
en eene zilv. med., als 3e prijs een getuigschrift. 

2°. Eene teekening voor een ornementeel gebeeldhouwd pa
neel, bestemd ter uitvoering in hout of steen, bepaaldelijk bij 
de inzending te vermelden. Kopieën komen niet in aanmer
king. De teekening moet zoodanig behandeld zijn, dat de 
beeldhouwer haar voor de uitvoering geheel kan volgen. Als 
ie prijs wordt uitgeloofd: een verguld-zilveren medaille, als 
2e prijs een zilveren medaille, als 3e een getuigschrift. 

Eene commissie van beeldhouwers was voor het opstellen 
dezer prijsvragen aan het Bestuur toegevoegd. De bewering, 
dat slechts weinigen een absoluut goede teekening ter uitvoe
ring als beeldhouwwerk kunnen afleveren, gaf tot de laatste 
prijsvraag aanleiding. De programma's der prijsvragen zullen 
ruim verspreid worden en voor ieder, die tot mededinging ge
negen is, zijn zij bij den Secretaris der Vereeniging gratis ver
krijgbaar. 

De benoeming der Jury door de mededingers zelve komt ons 
eene schrede op den goeden weg voor, om voor altijd aan het 
gehaspel over de jury's een einde te maken. 

Later wordt ook in dit blad de prijsvraag nader omschreven. 
De tijd van inlevering is zoo bepaald, dat de werkstukken 

en teekeningen na afloop der bekroningen op de tentoonstel

ling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid, het volgende jaar 
te 's-Gravenhage te houden, kunnen worden geëxposeerd. 

A M S T E R D A M . Woensdag den gden November a. s. zal in een 
der zalen voor moderne kunst in het Rijkmuseum het door 
den heer liart van Hove gebeeldhouwde borstbeeld van den 
schilder Bosboom door de Commissie, die dit plan ontwierp cn 
uitvoerde, aan het Bestuur, van dat Museum worden overge
dragen. De plechtigheid zal geleid worden door mr. G. van 
Tienhoven , Eerevoorzitter van genoemde Commissie. 

U T R E C H T . Aan den heer E. von Saher, directeur der kunst
nijverheidsschool te Haarlem, is het vervaardigen opgedragen 
van het beeldhouwwerk, dat den voorgevel der nieuwe artillerie
kazerne alhier zal versieren. Het zal in hardsteeën (pierre la 
Rochette) worden uitgevoerd en bestaan uit een groot fries 
met kinderfiguren, aanval en verdediging voorstellende, en twee 
cartouches met wapens en jaartal. 

L E E U W A R D E N . In de op 3 November j.1. gehouden 
eerste wintervergadering van het F r i e s eh Genoot
schap van geschied-, oudheid- en taalkunde 
trad als spreker op de heer Ds. M. E. van der Meu-
len, te Bolsward. De Leeuwarder Courant deelt daar
omtrent o. a. het volgende mede. 

Sprekers vestigde aandacht zijner hoorders op de 
kunst, zooals deze, in het tijdvak na de Hervorming, 
in Bolsward en door Bolswarders werd beoefend. Met 
vertrouwen ging hij tot zijn auditorium spreken, wat 
het onderwerp betreft, want, wel verre dat met het 
eindigen van het Gothicke tijdperk ook de kunst in 
Bolsward haar graf zou hebben gevonden en alleen 
leven in de schoone overblijfselen, die hij vroeger had 
besproken, behoort deze stad tot eene „dier talrijke 
kleinere plaatsen in ons vaderland — gelijk Georg 
Galland met recht schrijft — welke zich in de XVIe 
en XVIIe eeuw, juist in tegenstelling met de toen uit 
een bouwkundig oogpunt weinig beteekenende groote 
steden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, met volle 
eigenaardigheid, vol zelfbewustheid en trots hebben 
ontwikkeld." De beitel van den steenhouwer, het mes 
van den kunstsnijder, het graafijzer van den graveerder 
in koper, de schrijfstift van den dichter, de teekenpen 
van den bouwkundige, dit alles werkte samen om 
kunststukken in het leven te roepen, die bewijzen , dat 
ook in het tijdperk der Renaissance, evenzeer als in 
dat der Gothiek, in deze kleine landstad mannen woon
den , met gevoel en aanleg voor kunst, — eene bur
gerij leefde, die hunne talenten waardeerde en aan
wakkerde; zoodat de naam dezer stad met eere ver
dient te worden genoemd te midden van hare zusteren 
in dit gewest en nog steeds landgenoot en vreemde 
't geen hier gewrocht is komen bewonderen, terwijl de 
werken harer graveurs eene eereplaats bekleeden in de 
kunstverzamelingen van bijzondere personen en musea. 

Spr. stond alsnu in de eerste plaats stil bij de graf
zerken , in de Kleine, zoowel als in de Groote Kerk 
in grooten getale voorhanden en van welke alleen reeds 
van die in de Martinikerk Henri Havard zei: „Ik 
zou tien bladzijden noodig hebben , om ze op te tellen." 
Spr. kwam tot de conclusie, dat vele dezer steenen 
ongetwijfeld reeds tot het tijdperk vóór de Hervorming 
behooren, en dat alzoo ook toen reeds bekwame beeld
houwers in Bolsward hebben gewoond. Hij behandelde 
meer in het bijzonder een tweetal steenen, tot het 
Protestantsche tijdperk behoorende, de eene van 1 6 2 0 , 
de andere van 1 7 1 0 of iets vroeger, en trad in eene 
uitvoerige beschrijving van deze beide kunststukken, 
het eene zoowel als het andere een mausoleum. Vooral 
ook door 't geen de Martinikerk aanbiedt, kwam spre
ker tot het besluit, dat de eeuw, die hij besprak, 
voor Bolsward een tijdvak was, waarin verscheidene 
mannen leefden, die ongetwijfeld ieder het zijne bij
droegen om iets grootsch of schoons tot stand te bren
gen, waardoor in jongelingen en mannen uit eiken stand 
lust en ijver voor menig handwerk werden gewekt, 
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talent werd aangemoedigd , genie werd ontdekt. Tal 
van groote mannen, uit Bolsward zelf en uit vreemde 
landen , liet spreker hierbij op den voorgrond treden, 
waarbij hij tevens erop wees, wat zij in verschillende 
opzichten hadden gewrocht, inzonderheid ook in de 
Martinikerk. 

Hierna kwam spreker tot het groote sieraad van 
Bolsward: het beroemde stadhuis. Van den bouw zelf, 
wie de ontwerper is geweest, wie lret ontwerp hebben 
uitgevoerd, weet men niets. Alleen is bekend, dat 
dit stadhuis het oude vervangt, dat in 1 4 7 4 gebouwd 
en in 1 6 1 4 werd afgebroken, en dat de president
burgemeester Reynier Harings den 11 April van laatst
genoemd jaar den eersten steen van het nieuwe heeft 
gelegd. Beschouwt men het stadhuis in zijn geheel, 
altijd blijkt het, dat er een bouwmeester is, die eene 
geheel oorspronkelijke opvatting heeft en uitwerkt. Het 
is, naar 't spreker voorkomt, in de bouwkunde geheel 
eenig, een eigenaardig type der Renaissance, en 
terecht zegt Galland , dat er geen twijfel kan bestaan, 
of wij hebben hier te doen met „einen ungewöhnlich 
noblen Geist in den Dispositionen und Ausbildung 
der Ganzen". Gelijk het doel, waartoe zijne stichting 
moest dienen, samengesteld was en veelvoudig, — 
want het zou zijn een magistraatsgebouw, een plaats 
voor rechtspraak, een waag en koopmansbeurs, zoo 
heeft de bouwmeester ook zelfstandig en oorspronkelijk 
uit Rome en Griekenland genomen, wat hem paste, 
en dit in den Hollandsch-Frieschen stijl verwerkt. 
Spreker beschreef het prachtige gebouw en de schoone 
détails, waaraan het zoo buitengewoon rijk is. Uit 
bouwkundig oogpunt moge het eenigszins tot het ba
rokke , het grillige overhellen, in esthetisch opzicht 
is er nergens wansmaak; er is een kwistige over
vloed , maar volstrekt geen overlading. In latere jaren 
voelde de magistraat zich nog eens opgewekt, iets 
bij te brengen tot hetgeen in zijn oog kon dienen tot 
versiering van het schoone raadhuis; sedert 1 7 6 5 is 
er niets van beteekenis aan gedaan. Dit is hier en 
daar, uit- en inwendig dan ook zeer goed te zien, 
en daarom verdient het dankbare vermelding en warme 
toejuiching, dat de tegenwoordige Raad wederom 
de wcnschelijkheid heeft uitgesproken, om dit schoone 
gebouw in zijn vroegeren luister te doen herstellen en 
hiermede te voldoen aan de ernstige verplichting, 
welke op het nageslacht rust, dat zulk een monu
mentaal gedenkstuk van de voorvaderen heeft geërfd. 

D E V E N T E R . De Gemeenteraad besloot, ingaande 1 Januari 
a. s., den gasprijs met 1 cent per stcre te verlagen; voorts 

om een nieuw wandelpark aan te leggen naar het plan van 
den heer Leonard A. Springer te Amsterdam. 

K A M P E N . Een voorstel tot verlaging van den gasprijs van 
8 op 7 ct. per stère werd door den Gemeenteraad aangenomen. 

Z E V E N B E R G E N . De Raad nam het besluit den prijs van het 
gas met 2 cent per M 3 . te verminderen en op 10 cent te 
brengen. Dit besluit was noodzakelijk wegens het toenemend 
gebruik van petroleum. 

W O E R D E N . Op de door den Gemeenteraad vastgestelde be
grooting van inkomsten en uitgaven voor den dienst van 1888 
is een bedrag van f 20,000 uitgetrokken voor den bouw van 
een nieuw raadhuis. 

T I E I . . Op voorstel van Burgemeester en Wethouders heeft 
de Gemeenteraad aan den heer C. P. Metelerkamp, te Amster
dam, voor twaalf maanden voorloopigc concessie verleend tot 
aanleg en exploitatie voor eigen rekening van eene waterlei
ding in deze gemeente. De kosten van boringen en het op
maken van plans zullen door den heer Metelerkamp worden 
gedragen, en de gemeente zal verplicht zijn daarvoor ƒ 2000 
te betalen, bijaldien zij binnen vier jaar na afloop der voor-
loopige concessie tot den aanleg voor eigen rekening besluit 
en van het aangegeven plan gebruik maakt. 

S T E E N B E R G E N . Door den heer F. A . de Jongh, ingenieur 
te Schiedam, is bij het gemeentebestuur concessie aangevraagd 
voor het leggen en exploiteeren eener drinkwaterleiding in deze 
gemeente. Volgens de gedetailleerde teekeningen, die de aan
vrager heeft ingediend, zal het water verkregen worden uit 
»De Wiel", alwaar ook de watertoren zal verrijzen. 

— De Jury der te Parijs gehouden tentoonstelling van voor
werpen betreffende de spoorwegen, heeft de hoogste belooning, 
diplome d hoitneitr, toegekend aan den heer J. W . Post, inge
nieur der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, 
wegens door hem geëxposeerde dwarsliggers met verbindings-
deelen. 

— Professor Fr. Ewerbeck te Aken, heeft onlangs 
de Karolingische kapel te Nijmegen in de Deutsche 
Bauseitung uitvoerig beschreven. Hij deelt mede, dat 
het keizerlijk paleis te Nijmegen in 7 7 4 door Karei 
de Groote gesticht, in 115 5 onder Barbarossa in hoofd
zaken veranderd en tevens vergroot werd, terwijl het 
reeds vroeger door Lodewijk de Vrome bij de valken
jacht werd gebruikt, vanwaar de naam het Valkhof 
gekomen is. Van het paleis, dat in 1 7 9 6 aan den 
meestbiedende verkocht werd , is niets meer over, ge
lijk men weet. Slechts de ruïne van het kerkkoor, 
dat met Heisterbach verwant is, staat nog, en daar
nevens gedeeltelijk de Karolingische kapel, welker aan
leg in hoofdzaak overeenkomt met den Dom te Aken, 
maar veel eenvoudiger van vormen is. 

Volgens Ewerbeck is van de oudste gedeelten slechts 
weinig over en hebben de voortreffelijk aangelegde 
gewelven en de emporium-openingen van het midden-
ruim in den loop der eeuwen vele veranderingen on
dergaan. 

B E N O E M I N G E N . 
— De Minister van Binnenlandsche Za

ken heeft G J. Boswinkel, buitengewoon 
opzichter bij de verbouwing der Rijks-la
gere school te Willemsoord, met ontheffing 
van gemelde betrekking, benoemd tot bui
tengewoon opzichter bij de verbouwing 
der Rijks-lagere school III in Kolonie VII 
te Frederiksoord (gemeente Vledder). 

— Tot gemeente-architect te Assen, is 
benoemd dc heer T. Boonstra, adjunct
bouwmeester aldaar. 

— In de zitting der Provinciale Staten 
van Gelderland op 3 November is benoemd 
tot hoofdopzichter bij den provincialen 
waterstaat de heer H . Hendriks, civiel-in-
genieur te Almeloo, met 34 van de 57 
stemmen. De heer Baron Van Tuyl l van 
Serooskerken verkreeg 21 en de heer Rei
gers 2 stemmen. 

— Tot opzichter der veenderijen in de 
grovincie Utrecht is door Gedeputeerde 

taten dier provincie benoemd de heer 
C. de Vries, te Wilnis , in de plaats van 
zijn overleden vader. 

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

AANBESTEDING. 
Op Zaterdag den 12d'° November 1887, des 

middags ten twaalf ure, zullen de architec
ten E. SCHELTEMA H.Gz., wonende te 
Haarlem (Mauritsstraat N°. 3), en J . WOL
K E R S te Heemstede, namens hunnen princi
paal, den WelEd. Heer M . J . TI E L K , in 
net Koffiehuis van den Heer Y A N T I L , mede 
wonende in laatstgenoemde plaats, aanbe
steden : . ^ ^ ^ ^ 

Het bouwen van eene VILLA op 
de Buitenplaats „Sooka Bren-
tie", gelegen onder de Gemeen
te Heemstede, aan den 'sGra-
venhaagsohen Straatweg en 
Prinsenlaan. 

Bestek en teekeningen zijn a ƒ.3.— per 
stel verkrjjgbaar bij de Boekhandelaars D E 
E R V E N LOOSJES te Haarlem. 

Aanwjjzing in loco op Woensdag 'J Novem
ber e. k. des voormiddags ten elf ure. 

Nadere inlichtingen bjj de architecten bo
vengenoemd. 

BURGEMEESTER EN 
van SCHIEDAM roepen 
naar de betrekking van 

WETHOUDERS 
op sollicitanten 

A R C H I T E C T 
der Gemeente, waaraan eene jaarwedde ver
bonden is van ƒ 2500.— benevens vrije 
woning. De benoemde zal met 1 Januarjj 
18S8 in functie moeten treden. 

Op zege l gestelde verzoekschriften wor
den franco ingewacht bjj den Burgemeester, 
vóór 15 November a. s. 

Leeuwarder Waterleiding. 
Aanleg; der W e r k e n . 

SOLLICITANTEN naar de betrekking van 
Eersten Opzichter bjj de Pomp- en Filter-
werken te GROUW worden verzocht zich 
vóór Dinsdag 8 November schriftelijk aan 

melden bif den Ingenieur H. P. N . H A L -
BERTSMA, Berlikumer Markt C19, te Leeu
warden , onder bjjvoeging van getuigschriften 
en vermelding van den datum, waarop zjj 
in dienst kunnen treden. Salaris ƒ100 tot 
ƒ 110 per Maand. 
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JMaat schappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den 22'"- November 1887, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N°. 116. 
Levering van eiken wisselhout 

en eiken brugliggers, in 6 per
ceelen, ten behoeve van het 
Vernieuwingsfonds der Staats
spoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens art. 12 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den \>'"> November 
1S87 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan de bureaux van de 
Heeren Sectie-Ingenieurs L. J . DE SONNA-
V I L L E te Groningen, W. J . K L E R K DE 
KEUS te Me/jpel, M. J . V A N DUIJL te 
Zutfen, F. SASSEN te Nijmegen, H . V A N 
DER K U N te Venlo, en is op franco aan
vraag (per brief) aan genoemd Centraalbu
reau (Aid. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van /'0.50 per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

Utrecht, den 29"'™ October 1S87. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VERNIEUWINGSFONDS.) 

Op Dinsdag den 22"" November 1887, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N°. 117. 
Levering van stalen spoorstaven, 

stalen lasch- en onderlegplaten, 
stalen schroefbouten en ijzeren 
haakbouten, in twee perceelen, 
ten behoeve van den spoorweg 
LUIK—LIMBURG. 

Bestek N». 118. 
Levering van eiken dwarsliggers, 

in vijf perceelen, ten behoeve 
van den spoorweg LUIK—LIM
BURG. 

Bestek N». 119. 
Levering van eikenhout voor wis

sels en kruisingen, ten behoeve 
van den spoorweg LUIK—LIM
BURG. 

De besteding geschiedt resp. volgens de artt. 
9 en 21 van de bestekken. 

De bestekken liggen van den 1"'" Novem
ber 1SS7 ter lezing aan het Centraalbureau 
bjj de Moreelse Laan en aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur Cn. RENSON te 
Luik en zjjn op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van 

/ 0.60 per stuk. 
Inlichtingen worden gegeven aan het Cen

traalbureau (Afd. Weg en Werken). 
Utrecht, den 29»"» October 1887. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WET HOUDERS van 

'S-HER't'OG EN BOSCH, zullen op Dinsdag 
15 November 1887, des voormiddags 10 ure, 
ten Raadhuize aldaar, bjj enkele inschrjjving 

AANBESTEDEN: 
Het opruimen van ondiepten in 

de westelijke Gracht, deel uit
makende van de rivier de Dom
mel. 

Het bestek ligt ter inzage op het Raad
huis te 's-llertogenbosch en is verkrjjgbaar 
bjj den Gemeente-Architect J . M. N A B B E 
aldaar, tegen betaling van ƒ0.50. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Dinsdag S en Vrjjdag 11 November e. k., 
telkens des voormiddags 10 ure, te beginnen 
nabjj den Havenmond. 

De inschrijvingsbiljetten moeten vóór 3 uur 
des namiddags van den dag, dien der aan
besteding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-Hertogenbosch, 3 Nov. 1SS7. 
Burgem. en IVeih. voornoemd, 

De Burgemeester, 
v. I.. DOES DE W1LLEB0IS. 

Be Secretaris, 
J . N . G. SASSEN. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K M J 1 . T I S S O T & C°. 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van ijzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

1. 

2. 

S T A H L W E R K „ A U G U S T F E H N " 
te AUGUSTFEHN. 

Fabriceert als Specia l i te i t : 

1 en Staal mes, 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E B T & 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amsterdam. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van 'S-HERTOGENBOSCH zullen op Dins
dag 15 November 1887, voormiddag 10 ure, 
ten Raadhuize aldaar, bjj enkele inschrijving 

Aanbesteden: 
Het verrichten van Grondwer
ken ten behoeve der stedelijke 
Gasfabriek, op het terrein aan 
de westzijde van den straatweg 
van 's-Bosch naar Vuoht. 
Het maken van twee Kuipen 
voor Gashouders. 

Het bestek met teekening van ieder werk 
ligt ter inzage op het Raadhuis te 's-Her
togenbosch en is verkrjjgbaar bjj den Ge
meente-Architect J . M . N A B B E aldaar, te
gen betaling van ƒ 1 5 0 per stel. 

Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op 
Dinsdag S November e. k., voormiddag 11 ure. 

De inschrjjvmgsbüjetten moeten vóór 3 uur 
des namiddags van den dag, dien der aanbe
steding voorafgaande, in de ten Raadhuize 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Ge
meente-Architect voornoemd. 

's-Hertogenbosch, 20 Oct. 1SS7. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

De Burgemeester, 
v. n. DOES DE W I L L E BOIS. 

De Secretaris, 
J . N . G. SASSEN 

PHOTOLITUOGRAPIÏIE. P I I O T O Z I M G R 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 riioulltlitgraphie, 
brjzonder geschikt voor de reproductie van 
Pluis, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ph«t*ilnc«-
gn.pliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne MiTéot? iM-inri< hllng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Gr. J. T H I E M E . 

KIJKIS & 
R O T T E R D A BK 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in R I J N P R U I S S E N . 

Agenten van de Maatschappij van 
Quonast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en van 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars in Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

F a n e o n v a l - , p o r p h i c r - e n b a s a l t k e i e n . 

GEBR. VAN MALSEN. - Den Haag. 
Vuren-, Grenen-, Eiken-, Noten- of Mahoniehouten Lijsten. Profielen 

naar verkiezing. Deuren, Bamen Lambrizeeringen, Deurbekroningen en 
complete Betimmeringen in alle houtsoorten, worden op bestelling in korten tijd 
geleverd, van goed gedroogd hout. Beeldhouwwerk in hout. Versiering van 
deuren, lijsten en geheele vertrekken met carton pierre, volgens teekeningen. 
Eikenhouten, Teakhouten en andere blanke Buitendeuren. Schooltafels, 
Parketvloeren, Intarsias, enz. 

Bekroond: 
Dusseldorp 1880 

Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOHANN ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 
Frankfort a l l . 1881. 

Amsterdam 1882. 

F A B R I E K VAN 

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

Succursales. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
Ope-ertcht 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordigd voor Nederland 
P E E D . E N Q E R S , Amsterdam, 

H eerengracht, bij de Oude Spiegelstraat n". 335. 
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BECKER & BUDDINGH. - 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 , 
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 P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven Nu, 3, Rotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Dcsverlangd bijlevenng van hout. 

Prima 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 h y d r a u l i s c h e k a l k . 

Billjjke prjjzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petirjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

HEUCHATEL ASPHALTE COMPANY LT0. LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K TRADE M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

V A L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, ot bn. den Heer 
H . O. KNOOPS C .OZN. , Beekstraat F . 62, te Arnhem. m . T „„ 

De Directeur, W. PATON WALSH. 
13. H O L S B O E H . - -A-nihem. 

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 vcor wetenschappelijk gebruik, 
"Mróond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EOUERKES, MEETKETTIMEN. BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS.. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. e m . 

A. J . BACON & 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 IX". S 3 0 , 
AMSTERDAM. 

Inrichtingen voor openbare gehouwen, ge 
stichten, woonhuizen, villa's, Kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen wonlon kosteloo» 
geleverd. 

DE LEST & C'. 
Oostseedlfk 2 4 8 , Hot Indam. 

VLOER-enWANDTEGELS, 

TROTTOIR-, ( M A T - EK IJZERSTEEMEGELS. 
Groote voorraden. 

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

STOOMKETELS EN W E M J I G E N , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (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 . 
BOUWKUNDE BOUWKUNDE 
BOUWKUNDE BOUWKUNDE 
BOUWKUNDE BOUWKUNDE 
ƒ 7 . 9 0 i n p l a a t s v a n / 21.20. 

HOI l l h l M l i: Seen, nooit gebeurd! 
Een geheel nieuw prachtig werk over 

Burgerlijke Bouwkunde, pas versche
nen, het fraaie werk van MORRE, Bur
gerlijke Bouwkunde, constructie der 
onderdeden van gebouwen. Dit groote 
werk, vooral over trappen en innerljjke bouw
orde, is voor een korten tjjd verschenen en 
kostte /21.20. Het bestaat uit een flink 
deel tekst of beschrijving, benevens een groot 
folio schuifportefeuille met 59 groote dubbele 
platen waarop ruim 110O figuren met detail-
tcekeningen cn plattegronden duidelijk wor
den weergegeven. 
De schrjjver zegt: de constructieleer der on
derdeden van gebouwen behecrscht in hooge 
mate de duurzaamheid en de werken van 
elk gebouw, enz., en verder een boekwerk, 
dat de constructie van alle onderdeden der 
gebouwen zoo volledig behandelt, dat het 
werkman, baas, studoerondo en ar
chitect in alle opzichten bevredigt. 
Dit practisch, uitgebreid, nieuw bouwkundig 
werk, onmisbaar voor elk die met het bouw
vak te maken heeft, verkoopen wjj tijdelijk 
uit voor den ongelooflijken spotprjjs van 
slechts ƒ 7 . 9 0 . De geheele voorraad van 
dit kolossaal architectonisch boek (de atlas 
in schuifportefeuille er bjj) is slechts 162 
exempl., die, omdat het een der practische 
boeken is die er op dit gebied zijn, spoedig 
zullen zjjn uitverkocht. Iedere Timmerman, 
elke studeerende, ieder particulier die met 
bouwkunde in aanraking komt, zal er schat
ten van nut uit kunnen putten. Spoed, spoed 
dus voor dit eenig nooit anders voorkomend 
aanbod. Uitsluitend bjj GEBB. COHEN, 
te Arnhem of Nijmegen, tegen zending van 
een postwissel, waarop staat Bouwkunde. 
Ad Notaui. Indien men franco toezending 
verlangt, kost dit, omdat het circa 5 kilo 
weegt, 25 cents extra. Hierop bjj de toe
zending van den postwissel te rekenen, ƒ 7.90 
of franco ƒ8 .16 . 

Gedrukt bij G. W . van der Wie l & C«., te A r n i t a . 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 4 6 . ZATE RIJ A G 1 2 NOVEMBER 1S87. 

MICIT1A 

Redacteur-uitgever F. W. V A N GENOT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentitin: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amieitia JAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJIHNC, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
enal, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den heer 

G. A. ZEEMAN, Leidschestraat 60, te Amsterdam. 

A . W X 
ABONNEMENT ƒ2.25 P e r 3 maanden of wel usgulden per jt*T, bij 

ivooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7öo en Nederlandsch-Indiii 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 r 

AFZONDERLIJKE NUMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
i en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 

Arnhem en bij den Iloofd-correspondent JOH. G. STEM LF.R CZN., Boek
handelaar te Amsterdam. 

B E R I C H T . 
Het nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met I Januari iSSS. Zij, die vóór dien datum als gewoon, 

buiten- of kunstlievend lid tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende jaar van de betaling der 
contributie vrijgesteld en ontvangen de tot I Januari verschijnende nommers van Dc Opmerker zonder bijbetaling. 
De contributie voor gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt ƒ 1 2 . — , die voor buitenleden 

ƒ7.50 en voor kunstlievende leden ƒ 1 0 . — per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker en verder 
alle gedrukte stukken, en betalen voor het plaatwerk De Bouwmeester, waarvan de particuliere prijs ƒ 8 . — • 

bedraagt, slechts zes gulden per jaargang. H E T BESTUUR. 

M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

i°. 8 9 i , , e gewone vergadering, te houden op Woens
dag 16 November, des avonds te 8 uren, in het 
American Hotel op het Leidscheplein alhier. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Installatie van het nieuwe lid, den heer H . J. 

Buré; 
c. Verkiezing van een bestuurslid, wegens het af

treden van den heer E. Cuypers; 
d. Bijdrage en kunstbeschouwing, te geven door den 

heer J. C. D. di Gazar. 

2°. Tot buitenlid is aangenomen de heer C. Israel, 
te Apeldoorn. 

3°. De heer A . N . Godefroy heeft bedankt voor 
zijne benoeming tot lid der Jury ter beoordeeling der 
prijsvragen. In zijn plaats is benoemd de heer W. 
Springer, die, evenals de heeren H . P. Berlage en 
Henri Evers, de benoeming heeft aangenomen. 

4°. De heer J. Ingenohl heeft zijn benoeming tot 
lid der Vak- en Vragen-commissie aangenomen. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

(A.etA.) OVER L E T T E R V O R M E N 
E N MANUSCRIPTVERSIERING. (*) 

Voordracht, gehouden 1 9 October 1 8 8 7 , 
door H . G. J A N S E N . 

(Vervolg van blads. 3 6 2 . ) 
In het Karolingische tijdperk begint de Noordsch-

christelijke beschaving zich baan te breken. Door Karei 
den Groote wordt niet alleen het nieuwe geloof overal 
verspreid, doch tegelijkertijd de volksontwikkeling ter 
hand genomen, voornamelijk door bemiddeling der 
monniksorden, die zich langzamerhand over geheel 
Europa uitbreiden. De schrijfkunst wordt in de kloos
ters ijverig beoefend, in de eerste plaats natuurlijk in 
de Heilige Schriften, wier hooge waarde men door 
sierlijke en zorgvuldige calligraphische uitvoering hul
digde. In tegenstelling met de oud-Christelijke en 
Byzantijnsche handschriften, waaraan afzonderlijke mi
niaturen werden toegevoegd en waarvan de tekst ge
heel onversierd bleef, ontwikkelt zich in het Noorden 
de manuscript-versiering direct uit de schrijfkunst; 
schrijver en schilder zijn één persoon, de omtrekken 
der teekening zijn met de pen getrokken en vervolgens 
gekleurd. 

Voor de afbeelding van bijbelsche voorstellingen 
worden gewoonlijk de typen der oudere kunst gevolgd, 
getuige een Evangelie, dat Godescale voor Karei den 
Groote en zijne gemalin Hildegard schreef; aanleiding 

(*) De hierbij behoorende plaat werd bij het vorige nommer verzonden. 

De R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i e i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o u r d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e t d e i n i t i a l e n A . e t A . 

\ 1 
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hiertoe gaf o. a. de door Karei den Groote bevolen 
vergelijking van den Bijbel met oude handschriften, 
teneinde eene beteren tekst samen te stellen, alsook de 
geschriften, welke van uit Rome naar de Noordsche 
Christenen werden gezonden; vooral de titelvignetten, 
waarop Christus of de Evangelisten zijn afgebeeld, ver
raden meestal de oud-Christelijke traditie. 

Bij de voorstelling van nict-gewijde tafercelen ech
ter, komt de eigen fantasie der Noordsche kunstenaars 
aan het licht; waar zij in vluchtige penteekeningen 
gevechten of landelijke tafereclen voorstellen, bespeurt 
men scherpe waarneming der natuur, dikwijls overdre
ven van uitdrukking, doch steeds duidelijk voorgesteld. 
Het beroemde Utrechtsche psalmboek, in Engeland in 
dc tweede helft der negende eeuw geschreven, is het 
beste type van dit genre. Overigens is van den oor
sprong van de meeste handschriften uit dien tijd nog 
weinig bekend; wij weten slechts, dat in verschei
dene voorname kloosters als te Tours, te Metz en 
te St.-Gallen, de manuscript-versiering ijverig beoe
fend werd. 

In de Romaansche periode worden hoofdzakelijk de 
beginletters versierd, die meestal eene buitengewone 
afmeting verkrijgen. 

De oudste voorbeelden bestaan uit ineengeslingerde 
banden, waarvan de uiteinden met bladvormen zijn 
versierd (fig. 8 ) ; later wordt de grondvorm der letter 
door fantastische diervormen aangegeven , waaromheen 
zich dan spiraalvormige ranken slingeren; in dit type 
vindt men fraai gestileerde initialen, die in latere perio
den niet overtroffen zijn; de compositie is, hoewel 
ingewikkeld, toch goed te overzien en het vlak goed 
verdeeld; ook de kleuren zijn meestal in volmaakte 
harmonie. Bij de oudste voorbeelden is de grond ver
guld, bij de latere gekleurd. Fig. 9 vertoont een 
initiaal uit een Duitsch manuscript van de X I J c eeuw 
(in de Bibliothcquc nationale te Parijs); de grond is 
verguld, het ornement in kleuren behandeld. Ook het 
bekende werk van Van IJscndijck (litt. E , fol. 1 ) geeft 
eenige fraaie voorbeelden van Romaansche initialen uit 
een Luikschen bijbel van de XI d * eeuw. 

Een zeer groot aantal dergelijke handschriften is nog 
behouden en geeft ons een goed overzicht van de ont
wikkeling van den stijl. In fig. 1 0 is een sierlijk alphabet 
uit de X I I l c eeuw voorgesteld; het Grieksche karakter 
der versiering wijst op zuidelijke afkomst. 

Niet lang echter bleven deze goede eigenschappen 
bewaard; reeds in de dertiende eeuw wordt de com
positie gezocht en geeft zij een verwarden indruk. 

In de Gothiek verdringen de levendiger vormen van 
het ornement langzamerhand de vlakke bandvullingen 
van den Romaanschen stijl. 

De beginletter is niet langer het voornaamste mo
tief der versiering; meestal wordt de geheele tekst in 
een rand van gestileerde of naturalistisch behandelde 
bladvormen ingesloten. Deze randen werden allengs 
van meer beteekenis; aanvankelijk samengesteld uit 
eene rechtopgaande slaaf, waarom zich bladranken slin
geren , worden zij later breeder en dicht ineen bezet 
met bladvormen en bloemen, met eene staaf of lijn 
tot afsluiting. Kleinere misboeken worden in de X I V d 8 

eeuw veelal versierd met architectonisch gestileerde 
randen van druiven- of eikenbladeren, die dan dik
wijls prachtige miniaturen omsluiten. Ook de wijze 
van uitvoering wordt allengs rijker; men streeft naar 
het nabootsen van het relief en van de ronding der 
ornementvormen; de totdusverre gevolgde manier van 
omtrekken in zwarte lijnen, waartusschen later de kleuren 
worden aangebracht, is hiervoor minder geschikt en 
langzamerhand begint de schilderkunst zich in de manus
criptversiering te doen gelden, totdat men eindelijk 

het karakter en de grenzen van het kunsthandschrift 
geheel uit het oog verloor. 

Toen de versieringskunst zich eenmaal op dit terrein 
gewaagd had, geraakte zij steeds verder van het ideale 
spoor af; de getrouwe realistische nabootsing van plant
en diervormen, met gebruikmaking van alle middelen , 
die de schilderkunst aanbiedt, vallen samen met het 
verval van den stijl op ieder ander gebied. 

In de voorstellingen van bijbelsche figuren blijft men 
zich echter houden aan de Karolingische en oud-Christe
lijke typen. 

Door de eenheid des geloofs en de uitsluitende be
oefening van dezen kunsttak door de monniksorden, die 
geene nationaliteit kenden, ontmoet men weinig ver
schil in de werken , die in dezen tijd in de verschillende 
deelen van het Christelijke Europa vervaardigd zijn. 
In Duitschland en Spanje, in Frankrijk, in de Neder
landen en in Engeland , overal wordt in de tallooze 
kloosters, die voornamelijk door de Benedictijners en de 
Cistercenzers allerwegen gesticht werden, de miniatuur-
versiering met ware geestdrift beoefend; ieder klooster 
had zijn schrijfkamer, waar de kostbare perkamenten 
vervaardigd en bewaard werden (fig. 1 1 — 1 4 zijn voor
beelden van geschreven initialen uit de I5 d e eeuw). 

Toch vertoonen de Italiaansche manuscripten eenig 
stijlverschil met de Noordelijke. De beginletter is 
daar steeds van het zuiver Latijnsche type en omgeven 
met rijk-gekleurde, dicht ineengeslingerde stengcis op 
gouden grond; deze versieringswijze, die in de X I I d e 

eeuw aldaar algemeen verspreid was , werd in de X V d e 

opnieuw in toepassing gebracht. 
Over het algemeen kan men zeggen, dat, evenals in 

de Italiaansch-Gothische architectuur de klassieke tra
ditie steeds merkbaar bleef, dit ook in de miniatuur-
versiering het geval was. 

Met de uitvinding der boekdrukkunst in het midden 
der X V d e eeuw, begint een nieuw tijdperk in de ver
sieringskunst. Bleven toch vroeger de handschriften, 
om de groote kosten van uitvoering, uitsluitend binnen 
het bereik der geestelijkheid en der meergegoeden, 
door deze zegenrijke uitvinding werden de voortbreng
selen der letterkunde naar alle richtingen verspreid. 

De strijdvraag, aan wien de eer der uitvinding toe
komt , is voor ons onderwerp van minder belang. Ge
durende dc X V d B eeuw gold Johann Gutenberg, van 
Mainz, vrij algemeen voor den uitvinder en eerst in het 
laatst der X V I < , e eeuw werd hem die eer van Holland
sche zijde betwist, waarbij men hem zelfs een bedrie
ger noemde, die zijn meester L. J. Coster bestolen 
en zich met de geroofde gereedschappen te Mainz als 
drukker gevestigd had. Het verhaal van de uitvinding 
door Coster is genoegzaam bekend. Zijn eerste druk
werk moet de „Spicghel onscr behoudenisse" geweest 
zijn; in plaats van de oorspronkelijke houten letters 
zou hij weldra looden, en eindelijk tinnen gebruikt 
hebben; ook beweert de legende, dat de letters later 
in wijnkannen werden omgesmolten, waarmede mees
ter Laurens naar het schijnt beter vertrouwd was dan 
met de nieuwe kunst; althans na de eerste drukken 
uit de X V d e eeuw (de Hollandsche drukken uit dien 
tijd dragen geen datum), schijnt de kunst in Neder
land gedurende geruimen tijd weinig beoefend te zijn 
geweest. 

Wat betreft de artistieke versiering van drukwerken, 
moeten wij den blik het eerst naar Duitschland rich
ten. Hetzij Gutenberg leerling van Coster of van een 
ander is geweest, toen hij in Mainz zijn eerste werk 
voltooide, was hij zijn kunst volkomen meester. Er 
bestaan van hem drukken uit 1 4 4 2 , nl. de „Doctrinale" 
van Gallus en de verhandelingen van Petrus Hispanus. 
Een ander zeer bekend werk van hem is de 42-regelige 
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bijbel met voorrede van Hieronymus van 1 4 5 5 ; delet
ters zijn van het Gothische type en de drie eerste re
gels zijn rood gedrukt. De beginletter heeft geheel 
het karakter van die der manuscripten; zij is in een 
vierkant veld geplaatst en met acanthus-vormen in 
goud en blauw georneerd; uitloopende boekversierin
gen omlijsten den tekst, alles in den laat-Gothischen 
stijl. Tengevolge van geldelijke moeilijkheden vertrok 
Gutenberg naar Straatsburg, doch keerde spoedig naar 
Mainz terug, alwaar hij in 1 4 5 7 het Catholicon drukte 
met klcin-Gothische letter (fig. 1 7 geeft lettertypen 
van Gutenberg). 

Een zekere Faust, die Gutenberg geld had voorge
schoten en van zijne geldverlegenheid misbruik moet 
hebben gemaakt, richtte, toen hij de kunst machtig 
was, met zijn schoonzoon Schöffer eveneens eene druk
kerij te Mainz op en drukte daarin 1 4 5 7 het beroemde 
„Psalterium". 

Het is in groot folio op perkament gedrukt en met 
fraaie beginletters versierd. Het volgende groote werk 
van Faust en Schöffer was getiteld Guilelmi Durandi 
Rationale divinorum officiorum; het was een meester
stuk van typographic en besloeg 1 6 0 bladzijden. Om 
het Catholicon van Gutenberg te overschaduwen, druk
ten Faust en Schöffer, met nieuwe gesneden en ge
goten letters, een Bib/ia sacra latiua vulgatae, in 2 groote 
folio deelen. Dit werk, met de prachtig uitgevoerde 
wapenschilden der drukkers versierd en op perkament 
met fraaie gekleurde en vergulde beginletters gedrukt, 
werd 1 4 Augustus 1 4 6 2 voltooid. Er zijn nog 7 0 
exemplaren van bewaard gebleven. 

Niet lang daarna werd Mainz des nachts door Adolf 
van Nassau overrompeld; bij den brand werd de druk
kerij van Faust en Schöffer vernield, hunne werklieden 
verspreidden zich en maakten de kunst allerwegen be
kend. 

Naast Mainz en Straatsburg waren in het laatst der 
X V d " en in het begin der X V I d c eeuw nog verschil
lende Duitsche steden als Bamberg, Leipzig, Neuren
berg , Keulen, Spiers , Eszlingen , enz. beroemd om 
hare drukkerijen. Aanvankelijk droegen alle versie
ringen een Gothisch karakter, doch toen de Renais-
sancevormen zich in de werken der kleinkunst begon
nen te vertoonen, werden ook spoedig de typographische 
versieringen van den nieuwen geest doordrongen. Door 
de medewerking van de grootste Duitsche kunstenaars 
uit dit tijdvak, geraakte de boekdrukkunst op een hoo
gen trap. Holbein, Dürer, Joost Amman en anderen 
teekenden sier-alphabetten, titelbladen cn slotversie-
ringen. Bij de beginletters vinden wij twee wijzen 
van versiering toegepast. Dürer cn Holbein teckenden 
de letter in zuiver Latijnsch kapitaal in een vierkant 
veld en vulden het veld vervolgens met kinderfiguren 
en ornementvormen. Voorbeelden hiervan zijn het kin-
der- en het doodendans-alphabet van Holbein (fig. 
1 8 ) . In Dürer's werken bemerkt men bij sommige 
het Gothische karakter van de werken zijns meesters, 
Wohlgemuth , terwijl bij anderen de zuivere Italiaansche 
stijl gevolgd is (fig. 1 9 ) . Een andere wijze van ver
siering werd bereikt door het ornement direct uit de 
letter te doen ontspringen, waartoe dan aan den grond
vorm van de letter een losser gedaante verleend werd; 
de fraaie krullen, die als een sierlijk vlechtwerk om en 
door de letter geslingerd zijn, doen denken aan de 
sierlijke gesmeed-ijzeren paneelvullingen uit dien tijd 
(lig. 2 0 ) . Ook de fraai gecomponeerde arabeskvormen 
voor slot- en titelvignetten van Theodor de Bry ver
dienen vermelding. 

Door Duitschers werd de boekdrukkunst naar Italië 
overgebracht, alwaar ze zich snel ontwikkelde. In 
1467 werden te Rome de klassieke werken der Ro-

meinsche schrijvers in het licht gegeven; in verschil
lende Italiaansche steden bestonden toen reeds druk
kerijen , voornamelijk te Venetië, waar in de X V J e 

eeuw meer boeken gedrukt werden dan in alle an
dere Italiaansche steden te zamen. Johann von Speier 
wordt als de eerste drukker te Venetië genoemd; 
van zijn broeder Wendclin is eveneens voortreffelijk 
werk bewaard; later maakt zich Nicolaas Jcnson uit 
Tours verdienstelijk door verbetering der lettertypen 
(characteres Veneti). Ook wordt van drie geboren 
Haarlemmers als drukkers in Italië melding gemaakt, 
n.1.: Nicolaas Pieteis te Padua ( 1 4 7 6 ) , Hendrik van 
Haarlem te Bologna ( 1 4 8 0 ) en Gcrardus van Haarlem 
te Florence ( 1 4 8 8 ) . 

Nog lang na de invoering der drukkunst bleef het 
in Italië gebruikelijk, de initialen en titelvignetten 
van overigens gedrukte werken , uit de hand erop aan 
te brengen; daarom vinden wij in dien tijd nog vele 
manuscriptschilders werkzaam , ook wijl in de Renais
sance tijd de drukkunst nog niet dadelijk op alle vak
ken der litteratuur werd toegepast. 

In de beroemde, ten jarc 1 4 9 9 te Venetië gedrukte 
Etymologion Magnum , herinneren de vormen der typo
graphische versieringen aan den stijl der Oostersche 
en Byzantijnsche kunstwerken, die voornamelijk aldaar 
van grooten invloed op alle kunstuitingen geweest is. 
Menige beginletter zou door denzelfden kunstenaar 
kunnen gestoken zijn, die de versieringen op de geda-
masceerde metaalwerken uit dat tijdperk graveerde (fig. 
2 1 ) . De Toscaansche bijbel van 1538 daarentegen, 
vertoont tallooze voorbeelden van conventioneelc navol
ging der beeldhouwwerken uit het Cinque-cento tijdvak, 
waaraan de l'"lorentijnsche kerken bijzonder rijk waren. 
Men ontmoet in dc titelbladen en tekstversieringen na
volgingen van den arabesken-stijl, ja zelfs kopieën van 
de werken der figuurschilderkunst uit dezen tijd; ove-

I rigens zijn in dc beginletters de meest verschillende 
j compositiën waar te nemen (fig. 22). 

Ook Frankrijk werd spoedig met de nieuwe kunst 
bekend; de eerste drukkerij werd te Parijs in de 

1 Sorbonne gesticht door Ulrich Gering, Martin Crantz 
; en Michael PViburger, die er in 1 4 7 0 reeds Gasparin's 

Pergamentcs F.pistolarium opus uitgaven; daarna neemt 
het aantal drukkerijen snel toe en in den aanvang der 
X V I d e eeuw drukte Gilles Gourmont met een nieuw 
lettertype, hetwelk heden algemeen aangenomen is en 

• „garmond" genaamd wordt, I [ebreeuwsche en Grieksche 
werken. Ook Lyonsche drukkerijen waren beroemd 
om hare fraaie en zorgvuldig uitgevoerde werken. 

' Tot den aanvang der X V I d ï eeuw gebruikte men 
Gothische versieringen. Na de Italiaansche oorlogen 

i van Frans I evenwel kwamen ook bij dezen kunsttak 
Renaissancevormen in zwang. Voornamelijk de schoone 

' Venetiaanschc drukwerken dienden tot model en wer-
' den slaafsch gekopieerd (fig. 23). 
1 Geoffroy Fory was degene, die met de door hem

zelf ontworpen sierletters en vignetten en vooral ook 
j door zijne schoone banden, aan den stijl een natio-
I naai cachet gaf (omstreeks 1 5 2 0 ) . Zijn ornementen, 

meest bloemen en bladvormen, soms in verbinding 
met figuurlijke voorstellingen, zijn gewoonlijk in lijnen 
behandeld (fig. 2 4 ) , bij. initialen meestal wit op zwar
ten grond en niet geschaduwd. 

In de volgende phasen der Fransche Renaissance, tot 
aan het baroktijdperk toe, zijn de verschillende stijl
periodes in de typographische versieringen gemakkelijk 
te herkennen; de Fransche drukwerken uit dien tijd 
zijn zeer beroemd om de smaakvolle versiering en 
uitvoering. 

Vermaarde drukkers zijn: Macé Bonhomme van 
Lyon ( 1 5 5 8 ) , Jean Palier cn Regnault Chauldière van 
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Parijs enz. Voorbeelden van initialen uit de Henri II-, 
Henri IV- en Louis XlII-pcrioden zijn resp. fig. 2 5 , 
2 6 en 2 7 . 

Ook in Nederland bestonden in het laatst der XVde 
en het begin der XVIde eeuw verschillende drukke
rijen. Jacob Bellaert gaf te Haarlem in 1 4 8 4 — 8 6 
eenige werken uit, waaronder Der siele troest ( 1 2 6 
bladzijden) en Summe le roy of des conincs sumine, 
van 2 0 0 bladz. druks. Nog vroeger vinden wij mel
ding gemaakt van Ketelaar cn dc Lccmpt te Utrecht. 
Lucas van Leyden was een der eerste vervaardigers 
van houtsneden, die dikwijls in den tekst gedrukt werden. 

Op het einde der X V I eeuw werd de boekdrukkunst 
tengevolge van den 80-jarigen oorlog, in de noorde
lijke Nederlanden weinig meer beoefend. 

In Antwerpen echter, dat destijds de stapelplaats van 
den wereldhandel was, bloeide de drukkunst ongemeen. 

Het was vooral de drukkerij van Plantin Moretus, 
door Christoffel Plantijn omstreeks 1 5 7 0 gesticht, die 
gedurende anderhalve eeuw eene groote beroemdheid 
genoot. Deze hoogstmerkwaardige inrichting, welke 
zeker aan de meeste lezers bekend zal zijn, en die 
vooral ook uit een architectonisch oogpunt zeer interes
sant mag genoemd worden, geeft beter dan de uitvoe
rigste beschrijving een begrip van de hoogte, waarop 
de boekdrukkunst in de XVIe en XVIIe eeuw stond. 
Door het Belgisch Gouvernement werden de gebouwen 
in 1 8 7 6 tot Museum ingericht, zoodat een overzicht 
vergund is van de luxe en den artistieken geest, waar
mede het bedrijf beoefend werd. Bij het doorwandelen 
der zalen, werkplaatsen cn magazijnen, die alle in den 
schilderachtigen Vlaamsche-Renaissancen stijl zijn inge
richt en den beschouwer de omgeving in vroeger tijden 
volkomen te binnen brengt, verwondert men zich niet, 
dat een Willem de Zwijger de gast van de Plantijns 
geweest is, of dat Rubens als vriend. in het huis ver
keerde en verschillende portretten van zijn hand de 
artistieke vertrekken opluisteren. 

Niet minder interessant is de inventaris, die nog vol
ledig bewaard is; tallooze lettertypen van de meest 
verschillende vormen, zeldzame platen en teekeningen 
van de hand der eerste meesters leeren ons hoe de 
meesterstukken van typographic, die van uit deze in-
inrichting over geheel Europa verspreid werden, ont
staan zijn en hoeveel zorg aan alle onderdeden der 
uitvoering besteed werd. 

De beginletters zijn in de meest verschillende typen 
voorhanden; men vindt ze van Italiaansch-en van Duitsch-
Gothischen vorm, terwijl sommigen aan de krullen der 
schrijfveder hun ontstaan verschuldigd schijnen (fig. 
2 8 - 3 5 ) -

Vermelding verdient nog een type van Belgische 
initialen in den bekenden stijl van Vredeman de Vries. 
Het gildeboek van het Antwerpsch St.-Lucasgilde werd 
door Cornell's de Vriendt versierd met verschillende van 
deze groteske fantastische vormen (fig. 3 6 ) . 

Ook Theodoor de Bry heeft een alphabet van derge
lijke beginletters uitgegeven. 

In de X V I I d e eeuw geraakte de drukkunst in de meeste 
staten van Europa in verval, hetgeen eensdeels een 
gevolg was van de bescherming, die het bedrijf van 
de zijde der vorsten ondervond, waardoor de prikkel 
der mededinging werd weggenomen, en anderdeels van 
den vrijheiddoodenden geest, die bijna geheel Europa, 
ons Vaderland uitgezonderd, beheerschte. De in de 
X V I I J c en XVIII" 1 ' eeuw in het buitenland uitgegeven 
werken getuigen van het grootste verval der kunst; 
vooral in Duitschland was het treurig gesteld; de wer
ken , daar in dien tijd uitgekomen, zijn slecht gezet, 
slecht gedrukt met bijna geheel afgesleten, ongelijke 
letters en daarbij was het papier van slechte hoedanigheid. 

I Ons Vaderland alleen maakte op het algemeene 
verval der zoo nuttige kunst eene gunstige uitzondering. 
Door de groote en, voor dien tijd ongekende, mate 
van staatkundige en godsdienstige vrijheid, die hier 
heerschte, werd Holland als het ware de marktplaats 

I der vrije gedachte. 
De handelsgeest onzer vaderen verzuimde niet om 

van dit voordeel partij te trekken , zoodat in de X V I I d e 

en het begin der XVIII 1 'eeuw , door de Nederlandsche 
drukkerijen eene reeks van kostbare werken op ieder 
letterkundig gebied werden afgeleverd, wier aantal 
niet minder dan de onberispelijke en degelijke uitvoe
ring ons verbaasd doen staan. De boekhandel verzond 
de voortbrengselen der Nederlandsche pers naar alle 
oorden der beschaafde wereld cn won daarmede groote 
schatten. 

De roem, dien onze drukkerijen destijds genoten, was 
niet onverdiend. 

De namen van Elsevier, Blaeu, Paetz, Covens, Mor
tier en anderen behoeven wij ons slechts te herinneren, 
om hiervan overtuigd te zijn. Nog zijn de voortbrengse
len hunner persen, in weerwil van de verbazende vor
deringen , die de typographische kunst vooral in de 
laatste jaren gemaakt heeft, alom gezocht en gelden 
als onovertroffen modellen van artistiek en deugdzaam 
drukwerk, waarvoor hooge prijzen betaald worden. 

De versieringen en vignetten hebben veel overeen
komst met de Plantijnsche. Sierlijke beginletters wer
den in groote verscheidenheid toegepast en gewoonlijk 
rood gedrukt (fig. 3 6 en 3 7 ) . Een reeks van meesters 
in de kunst van plaat- en houtsnijden, als Goltzius, 
Van Doetecum, Van Landerzeel en anderen, leverden 
titelbladen, prenten en vignetten , terwijl bij de uit
voering noch de eischen van oud-Hollandsche degelijk
heid , noch die van goeden smaak uit het oog werden 
verloren. 

Ook de schoonschrijfkunst vond in dit tijdvak vlijtige 
beoefening; de schrijfmeesters hadden de plaats der 
vroegere kloosterbroeders ingenomen en wisten met de 
veeren pen fraaie proeven van hun talent te leveren; 
vooral het Hollandsche schrift uit de XVI I l i c eeuw is 
belangrijk om den sierlijken en stijlvollen vorm (fig. 3 9 ) . 

Het Duitsche zoogenaamde fractuur-schrift is in 
zijn oorspronkelijken vorm eveneens zeer opmerkelijk 
(fig. 4 0 ) , doch wordt veelal overladen met krullen, 
waardoor de grondvorm soms onherkenbaar is. 

In den nieuweren tijd begint de smaak voor artistiek 
drukwerk en letterschrift weer te herleven, waarbij de 
stijlvolle producten uit vroegere eeuwen eene onuit
puttelijke bron van studie vormen. 

SCHILDERIJEN-TENTOONSTELLING 
IN „ARTI ET AMICITIAE". 

(A.etA.) III. {Slot.) 
Onder de genre-stukken bevinden zich de opmerke

lijkste doeken, die ter tentoonstelling aanwezig zijn. 
Er staat tegenover, dat de minst geslaagde werken ook 
juist tot deze categorie behooren. 

Het successtuk van de tentoonstelling is ongetwijfeld 
„Vioolstudie", van J. Maris. Een , in donker fluweel 
gekleed, blond knaapje staat viool te spelen en is 
blijkbaar ijverig bezig met pogingen, om zijn instru
ment die tonen te ontlokken, welke zijn muziekblad 
hem aanwijzen. De houding van het knaapje is bui
tengewoon juist opgemerkt en zeer gracieus; kleuren 
en toon van de schilderij zijn harmonisch en juist 
getroffen, zij trekken den beschouwer, ondanks hun 
somberheid, aan. Het is, o. i . , jammer, dat de schil
der geen aanleiding heeft kunnen vinden tot een juistere 
weergave van het papier, dat op den muzieklessenaar 
ligt. Het is 't lichtste punt van de schilderij en valt 
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altijd het eerst in het oog, dat bij den bestaanden 
toestand, watten in plaats van papier meent te aan
schouwen. 

Een ander belangrijk doek is de „Vischmarkt", van 
J. Ed. Frankfort. Het zijn vier origineele jodentypen, 
de beide oude mannen, die visch schoon maken, en de 
twee vrouwen, die ter markt komen. Bovendien is er 
zulk een levendige, forsche kleurcnharmonie in het 
doek, dat het ons aangenaam aandoet tusschen al de 
sombere Maartstemmingen, morsige weeren en buiige 
luchten, waarvan de tentoonstelling krioelt. Hier zien 
wij tintelend leven weergegeven door een kunstenaar, 
wiens technische vaardigheid bijzonder hoog staat. 
Het doek is breed geschilderd, zonder overdrijving en 
zonder dat de vormen er nadeel van ondervinden. Een 
kleine aanmerking is deze, dat de figuren te zeer schij
nen te poseeren. 

Een zeer schel lichteffect geeft ons D. Oyens' „Kin
derbewaarplaats" te aanschouwen. Een aantal kinderen 
liggen in de meest verschillende houdingen in een 
groote krib te slapen. Door een raam ter zijde valt 
het sterke morgenlicht op de bonte groep. Deze schil
derij heeft veel aantrekkelijks: de houdingen der kinde
ren zijn juist waargenomen en de kleuren met het 
eigenaardige meesterschap aangebracht, dat doorgaans 
D. Oyens' doeken vertoonen. 

De „Kunstbeschouwing" en „Ongeduldig", van G. 
H. C. Overman: twee knaapjes in verschillende houding 
onder verschillend licht gezien, blijven in ons oog te 
vlak, nemen te weinig relief aan, dan dat we er geheel 
mede zouden kunnen zijn ingenomen. De lichten en 
schaduwen schijnen wel juist te zijn aangebracht, ook 
de teekening — en deze vooral — is onberispelijk, 
maar we missen in deze werken de kracht, waardoor 
een schilderij tot den toeschouwer spreken en hem illu
sie verschaffen moet. 

Alb. Neuhuys' „Grootje, 'n bloem!" geeft ons geen 
nieuwen blik in des schilders oorspronkelijk talent, 
maar bevestigt de gunstige meening, die men zich 
daaromtrent naar aanleiding zijner vroegere werken 
gevormd heeft. De geringe hoogte-afmeting van het 
stukje werkt bij deze schilderij o. i. eenigszins ongunstig. 

De figuurstudiën van N . van der Waay zijn prachtig 
geteekend en krachtig in kleur behandeld. De groote 
vrouwefiguur vooral is zeer aantrekkelijk van kleur; 
velen vinden de opvatting te decoratief; in ieder geval 
blijkt zij zeer ernstig te zijn. Wanneer men ziet hoe
veel studie de schilder van tinten en vormen heeft ge
maakt en hoe hij ze op meesterlijke wijze weet weer te 
geven, komt men tot de slotsom, dat men hier met 
het werk van een zeer oorspronkelijk talent te doen heeft. 

Jac. van Looij's „Elsje" doet aan den indruk denken, 
dien de schilderij van het kinderlijkje in Zola's „1'Oeuvre" 
maakte. Er moge veel kunst en veel kunstvaardigheid 
in deze schilderij liggen, zij stoot den beschouwer af. 
Het gelaat van het aan godsdienstwaanzin lijdende 
meisje is akelig en zeer zeker niet schoon. De zeld
zame , doch niet onwaarschijnlijke verlichting is wel in 
overeenstemming met het onderwerp. 

J. Hoijnck van Papendrecht's „Les van tamboers en 
pijpers der mariniers" is nauwkeurig van teekening, 
maar, evenals zijn ander doek, „Lappen en naaien aan 
boord", komt het ons buitengewoon flets van kleur voor. 

Van de stillevens wenschen wij de aandacht te vesti
gen op mej. S. Robertson's „Atelier" en op de stil
levens van mej. Alice Ronner. In de eerstgenoemde 
schilderij ligt veel waarheid; de natuur blijkt met zorg 
bestudeerd te zijn, terwijl het niet boven de krachten 
der kunstenares gaat haar op hoogst oorspronkelijke 
wijze weer te geven. 

Mej. A . Ronner's doeken boeien inzonderheid wegens 

de krachtige, breede manier van behandeling. ,,Aus 
einem Guss" zijn de fraai gerangschikte stillevens op 
het doek gebracht. Geen aarzeling, geen zoeken naar 
kleuren of tinten spreekt uit dit werk; met flinken, 
juisten toets is het geheel in elkaar gezet en zonder de 
gedachte aan een fout afgemaakt. 

Niet ten onrechte hebben Jan van Essen's „Leeuwen" 
de aandacht getrokken , maar ondanks het goede schil
derwerk ziet men te duidelijk, dat men hier met als 
renteniers levende leeuwen uit Artis te doen heeft: zij 
schijnen tc poseeren. 

„Une question bruiante", van denzelfden schilder, is 
een geestige voorstelling van een kleinen hond, die 
met een brandend eindje sigaar speelt. Ook van dit 
schilderstukje verdient de techniek allen lof. 

Van de beeldhouwwerken vermelden wij het elegante 
salonfiguurtje van Henri J. Teixeira de Mattos: „Wel
nu ?" en zijn welgelijkend, krachtig behandeld portret. 
Het kinderkopje („Jonge Italiaan") van Ed. Jacobs is 
niet zonder verdienste, maar bezit ook geen groote 
eigenschappen. 

Eindelijk trekken het fraaie Domplan voor Milaan , 
van H . P. Berlage, de ontwerpen van J. H. Leliman 
en de keurige etsjes van E. Stark terecht de algemeene 
aandacht. 

(A. et A.) R E C H T S Z A K E N . 
Het rechtsgeding tusschen de gemeente Amsterdam 

en den heer J. Gerritsz, wegens het door laatstge
noemde , zonder vergunning van Burgemeester en Wet
houders bouwen, en hebben van perceelen aan de 
Nassaukade alhier, zal zeker door alle belanghebben
den bij de bouwvakken met aandacht gevolgd worden. 

De conclusie toch, door den advocaat-generaal 1.1. 
Maandag in den Hoogen Raad genomen, strekt tot 
vernietiging van het vonnis der Arrondissements-recht-
bank , waarbij de heer Gerritsz in het ongelijk is ge
steld , en bekrachtiging van het vonnis van den kan
tonrechter, waarbij de heer G. van alle rechtsvervol
ging ontslagen is. 

Wordt deze conclusie door den Hoogen Raad be
krachtigd , dan is hiermede uitgemaakt, dat het Dage
lijksch Bestuur onbevoegd is om over de bepalingen 
der, door den Gemeenteraad vastgestelde, bouwveror
dening zelfstandig te beslissen, tot het geven of wei
geren van vergunningen tot bouwen. 

Wel is de Gemeenteraad gerechtigd om eene ver
ordening op het bouwen in het leven te roepen , doch 
de bepaling in art. 2 9 5 der Amsterdamsche bouwver
ordening van 1 Februari 1 8 8 7 , inhoudende het verbod 
om zonder vergunning van Burgemeester en Wethou
ders te bouwen, is in strijd met de algemeene wet van 
1 8 5 1 , welke alleen en uitsluitend de reglementeerende 
macht aan den Gemeenteraad toekent. 

Ook werd door de verdediging het feit aangevoerd, 
dat de verschillende verbalen, opgemaakt wegens het 
bouwen zonder vergunning, allen dateeren na den l e n 

Februari , terwijl ten processe gebleken was, dat met 
den bouw reeds in September 1 8 8 6 was aangevangen 
en beklaagde's handelingen na 1 Februari slechts de 
voortzetting en voltooiing waren van den in September 
aangevangen en schier geheel voleindigden bouw, zoo
dat, bij veroordeeling, aan de gemeenteverordening eene 
met de wet strijdende terugwerkende kracht zou wor
den gegeven. 

Het weigeren van eene gevraagde vergunning tot 
bouwen zou dus in het vervolg slechts bij Raadsbesluit 
kunnen plaatshebben.' 

Voor den beklaagde trad op Mr. Ph. A . Haas Azn. 
alhier.' De uitspraak van het arrest van den Hoogen 
Raad is bepaald op 2 8 November aanstaande. 

r 
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(A.etA.) IN HET RIJKSMUSEUM. 
In een der zalen van de „Vereeniging tot het vor

men van eene verzameling van hedendaagsche kunst", 
in het Rijksmuseum, had Woensdag 9 November de 
onthulling en overdracht plaats van ccne, door Bart van 
Hove gebeitelde, buste van den kunstschilder Bosboom. 

Toen op 1 8 Februari 11. de gevierde meester zijn 
7 0 s t e n verjaardag herdacht, werd door een aantal zijner 
vrienden en vereerders tot het aanbieden van dit hul
deblijk besloten, hetwelk door den Voorzitter van 
bovengenoemde Vereeniging, den heer C. P. van 
Eeghen, namens haar werd aanvaard met de verzeke
ring , dat aan Bosboom's beeld steeds eene eereplaats 
zal worden gegeven en het, zoolang de Vereeniging 
bestaat, in eere zal worden gehouden, opdat ook het 
nageslacht de herinnering aan dezen grooten man ten 
voorbeeld moge strekken. 

De plechtigheid werd bijgewoond door een aantal 
kunstenaars, als: Mesdag, Bisschop, Israels, Ro-
chusscn, Grcive, enz. cn door Prof. Donders, benevens 
verschillende autoriteiten. Ook dc Burgemeester voerde 
het woord bij de overdracht. 

Het borstbeeld is van ongeveer dezelfde proportie 
als dat van Rochusscn en evenals dit, op een fraai 
bewerkt marmeren voetstuk geplaatst. 

De artistieke kop is vol uitdrukking weergegeven en 
moet goed van gelijkenis zijn. Over de moderne ge-
kleede jas heeft de beeldhouwer een los omgehangen 
mantel aangebracht, zooals bij de buste van Rochussen, 
doch, naar het ons voorkwam, van minder zware stof 
en minder klassiek gedrapeerd. Het geheel is zeker 
niet alleen eene schoone hulde aan een groot kunste
naar, doch ook eene ongezochte en passende versiering 
voor de zaal, waarin het geplaatst is. 

De verzameling van moderne kunst, in dit gedeelte 
van het Rijksmuseum gehuisvest, is onlangs met eenige 
hoogst merkwaardige doeken verrijkt. 

A l gaat de uitbreiding van deze verzameling niet 
zoo snel als men wel zou wenschen , zoo wordt dit, 
dank zij den fijnen smaak, die bij dc aankoopen der 
Vereeniging voorzit, door het gehalte der stukken 
ruimschoots vergoed. 

Het eerst wordt de aandacht getrokken door de 
oostersche kleurenpracht van een schilderij van Ben
jamin Constant, Keizerin Theodora, uit de comedie van 
Sardou, voorstellende. De kunstliefde van den heer 
Van Eeghen verrijkte de verzameling met dit pracht
stuk der moderne Fransche school. 

Eene andere parel der verzameling is ongetwijfeld de 
zee van Mesdag. Ofschoon dit stuk niets te zien geeft 
dan lucht en water, is hier, door de voorstelling van 
verheven natuurschoon, zulk een onstoffelijk en betoo-
verend effect bereikt, dat men moeilijk van den indruk, 
dien dit grootsche schouwspel teweegbrengt, kan schei
den. Zoolang lie Hollandsche kunst op mannen als 
Mesdag en Bosboom kan wijzen, is haar eene eervolle 
plaats in de moderne kunst verzekerd. Een hernieuwd 
bezoek aan dit gedeelte van het Museum zij daarom 
ieder aanbevolen. 

P R I J S V R A G E N ' 
Door de Vereeniging Arti et Industrial te 's-Graven

hage zijn de volgende prijsvragen uitgeschreven : 
ie Pri jsvraag. Een ornementcel gebeeldhouwd 

paneel uit een stuk hout gestoken, niet grooter dan I 
meter bij 0 . 6 0 meter en niet kleiner dan 0 . 5 0 bij 
0 . 3 0 M. 

Het houten paneel, indien gedeeltelijk afgewerkt, 
moet vergezeld gaan van het model in pleister, naar 
boetseerwerk afgegoten. Ontwerp en uitvoering moe
ten van dezelfde hand zijn. 

De keuze van houtsoort en stijl is geheel vrij. 
Kopieën blijven buiten beoordeeling. 
Als lc prijs wordt uitgeloofd ƒ 7 5 en een verguld

zilveren medaille, als 2 e prijs ƒ 2 5 en een zilveren 
medaille cn als 3' ' prijs een getuigschrift. 

2' Pri jsvraag. Een teekening voor een ornementeel 
gebeeldhouwd paneel, bestemd ter uitvoering in hout 
of steen, bepaaldelijk bij de inzending te vermelden. 

Kopieën komen niet in aanmerking. 
De teekening moet zoodanig behandeld zijn, dat de 

beeldhouwer haar voor de uitvoering geheel kan volgen. 
Als i e prijs wordt uitgeloofd een verguld-zilveren 

medaille, als 2 e prijs een zilveren medaille en als 3 ° 
prijs een getuigschrift. 

Algemeene bepalingen: 
1. De mededinging is opengesteld voor leden en 

niet-leden der Vereeniging. 
2 . De inzendingen moeten vóór of op den r " Mei 

1 8 8 8 franco zijn geschied aan het adres van den Se
cretaris M. N O O I J E N , Korte-Houtstraat 2 0 , den Haag. 
Stukken, die later worden ontvangen, zullen ongeopend 
teruggezonden worden. De terugzending der voor
werpen en teekeningen zal franco geschieden vóór den 
I ' n Juni 1 8 8 8 . De ingezonden stukken worden na 
afloop van deze prijsvragen nog aangenomen op de 
aanstaande tentoonstelling van Kunstnijverheid, in 1 8 8 8 
te 's-Gravenhage te houden, mits aan de Commissie 
dier tentoonstelling vóór ultimo November 1 8 8 7 daar
van kennis worde gegeven, met opgaaf der benoodigde 
plaatsruimte. 

3. Het gewone schrift op de inzendingen en dat 
van de mogelijk daarbij te voegen toelichtende beschrij
vingen mag niet van den vervaardiger zelf zijn. 

4. Alle stukken moeten met een spreuk of motto 
geteekend zijn en vergezeld gaan van een verzegelden 
brief, waarin de naam en woonplaats van den vervaar
diger vermeld staan. Buiten op den brief moet be
halve dat motto een kennelijk teeken tot terugvorde
ring gesteld zijn, benevens een correspondentie-adres. 

5. Alle ingezonden stukken worden in handen ge
steld van eene Jury, waarvan 2 leden door de inzen
ders en 1 lid door de Vereeniging worden aangewezen 
en bij meerderheid van stemmen worden gekozen. 
Ieder inzender wordt verzocht aan den Secretaris bij 
de toezending der stukken, in gesloten couvert en 
onderteekend met zijn motto, een briefje te zender, 
met de namen van de twee personen, die hij als jury
leden wil aangewezen zien. 

6. Dc werkstukken en teekeningen zullen worden 
tentoongesteld in een lokaal te 's-Gravenhage. 

7. Het Jury-rapport zal bij dc tentoonstelling der 
stukken ter inzage worden gelegd. Tevens zal dit 
rapport in eenige bladen worden medegedeeld. 

8 . Van de bekroonde stukken zullen, voor het 
archief der Vereeniging,. photographieën of teekeningen 
worden gemaakt. Het bestuur heeft het recht van die 
stukken photolithographische reproductiën in het licht 
te geven. 

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 . Blijkens ccne oproeping van den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid, voorkomende in de 
Staatscourant van 8 dezer, zal in de maand December een ver
gelijkend onderzoek plaats vinden tot vervulling der betrek
king van adspirant-ingenieur van den waterstaat. Tot dit on
derzoek worden toegelaten Nederlanders, die een voldoend 
examen als civiel-ingenieur hebben afgelegd aan de Polytech
nische school te Delft, mits zij op 1 Januari 1888 niet ouder 
zijn dan 28 jaar. 

H A A R L E M . Voor de betrekking van opzichter over de gas
verlichting alhier, zijn door 15. en W. aan den Raad aanbevolen 
de heeren J. W . Holterman, te Amsterdam; H . Muller van 
Voorst, te Leiden; H . C. Prinsen Geerligs, te Amsterdam. 
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T I L B U R G . In den Gemeenteraad werd 
door den Voorzitter medegedeeld, dat de 
onderzoekingen en boringen, door den heer 
Salbach gedaan voor aanleg van eene 
drinkwaterleiding de gewenschte uitkomst 
niet hebben gehad. Eene aanvraag om 
concessie tot aanleg en exploitatie eener 
drinkwaterleiding in deze gemeente, van 
den heer \ V . Bottenberg, directeur der Oud-
Bcicrlandsche Waterleidingmaatschappij, 
F . A . de Jongh architect te Schiedam, cn 
L. A . Schic, werktuigkundig-ingenieur te 
Schiedam, vergezeld van plan en beschrij
ving, werd in handen gesteld der be
staande Commissie voor de drinkwaterlei
ding en ter visie voor de leden gelegd. 

(A. et A.) D E V E N T E R . Heden werd de 
brug over den IJsel bij Deventer, gebouwd 
door de Koninklijke Nederlandsche Lo-
caal-spoorwegmaatschappij. in tegenwoor
digheidder betrokken autoriteiten beproefd. 
Genoemde brug is ingericht voor enkel 
spoor, met ter weerszijden een weg voor 
voertuigen, terwijl aan de buitenzijden der 
hoofdliggers voetpaden gemaakt zijn, die 
op consoles rusten. Zij bestaat uit acht 
overspanningen van 37.61 M. cn drie van 
68.71 M . De volgens bestek veroorlo-fde 
doorbuiging was respectievelijk op 18 en 
30 mM. bepaald. De proeftrcin bestond 
voor de kleine overspanningen uit drie, 
cn voor de groote uit vijf locomotieven 
met tenders. Bij de eerste werd 9 mM. 
cn bij de laatste 13 mM. doorbuiging 
waargenomen, die na de ontlasting tot 0.5 
mM. was gereduceerd. 

A R N H E M . Op zijn verzoek is aan den 
heer F. L . S. F . Baron van Tuyll van Se-
rooskerker. eervol ontslag verleend als op
zichter 3e klasse van den Provincialen Wa
terstaat in Gelderland. 

U T R E C H T . Er is hierterstcdc een com
missie benoemd om den architect Van 
Beek te steunen in zijne pogingen om 
door aanleg van een breede straat het 
centrum der stap te verbeteren. 

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
AMSTERDAM, zullen op Maandag 21 Novem
ber 1887, des middags te 12 uur, op het 
Raadhuis, in het openbaar aanbesteden: 

H e t B o u w e n van Admin i s t r a t i e -
Kan to ren en van 2 Bel tbazen-
W o n i n g e n , op het T e r r e i n be
stemd voor A s c h - en V u i l n i s b e l t , 
aan de Kos tve r lo ren W e t e r i n g . 

De voorwaarden dezer aanbesteding zyn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkern, 
tegen betaling van f\ (met eï'ne teekening). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Ingeiiieur. op het Raadhuis, 
kamer N°. 93, des voormiddags van 10—12 
uur, gedurende de week, welke der beste
ding vooraf gaat. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
V A N TI EN II OVEN. 

De Secretaris, 
L E JOLLE. 

Amsterdam, 10 November 1SS7. 

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

II "lUUiiinrjILLft EN 
°P de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickers traat 

A M S T E R D A M . 

Ministerie v a n Financiën. 

Ontmanteling van Groningen. 

D E ONTVANGER DER REGISTRATIE 
G. A. E X DOMEINEN te GRONINGEN 
zal op Maandag den 28 November 1887, des 
middags te 12 uren, in het Koffiehuis van 
V E E N I N G , aan de Groote Markt te Gro
ningen, in het openbaar 

a a n b e s t e d e n : 
H e t s lechten van het oostelijk ge

deelte dor voormalige L i n i e op 
de hoogto van H E L P M A N bij 
G R O N I N G E N . 

N.B. De te ve rwerken hoeveelheid 
g rond bedraagt ongeveer 6500 MP. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrij

ving. 
Het Bestek met teekening ligt ter inzage 

aan de kantoren der Registratie en Domeinen 
te Appingedam, Winschoten en Groninqen en 
is aan laatstgemeld kantoor van ',l Novem
ber 1SS7 af tegen betaling van ƒ 1 . — per 
exemplaar te bekomen. 

De aanwjj/.ing in loeo wordt gegeven op 
Zaturdag den 2(5 November 1SS?. des voor
middags te 11 uren. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Opzichter voor de Ontinaiitelingswerken 
G. ROS te Groningen. 

Ter overname gevraagd 
B O U W K U N D I G E B I J D B A G E N van af 
Dl. 14 tot en met D l . 2(1 en B O U W K U N 
D I G T I J D S C H R I F T tot jaargang 1887. 

Brieven franco onder N". :iO(.t met prjjs-
opgave aan den Boekhandelaar 11. N . M U L 
te Haarlem. 

DB LINT & 0 ^ 
O os lx tr (Uil, 2418, lio tl, -ril a MI . 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTAIII-, C F J E \ T - EN UZERSTEEJTEGELS. 

Groote voorraden. 

BOUWKUNDE BOUWKUNDE 
BOUWKUNDE BOUWKUNDE 
BOUWKUNDE BOUWKUNDE 
ƒ 7 . 9 0 i n p l a a t s v a n / 21.20. 

I t O t W h l \I»K Veen, gebeurd! 
Een geheel nieuw prachtig werk over 

Burge r l i j ke B o u w k u n d e , pas versche
nen, het frtuiie werk van .MORRE, B u r 
gerl i jke B o u w k u n d e , construct ie de r 
onderdeelen van gebouwen. Dit groote 
werk, vooral over trappen en innerlijke bouw
orde, is voor een korten tijd verschenen en 
kostte f 21.20. Het bestaat uit een flink 
deel tekst of beschrijving, benevens een groot 
folio schuif 'portefeuille met 5!) groote dubbele 
platen waarop ruim ] 100 figuren met detail-
teekeningen en plattegronden duidelijk wor
den weergegeven. 
De Khrjjver zegt: dc constructieleer der on
derdeelen van gebouwen beheerscht in hooge 
mate de duurzaamheid en de werken van 
elk gebouw, enz., en verder een boekwerk, 
dat de constructie van alle onderdeelen der 
ge bonwen zoo volledig behandelt, dat het 
w e r k m a n , baas , studeeronde en ar
chi tect i n aUe opzichten bevredigt . 
Dit practisch, uitgebreid, nieuw bouwkundig 
werk , onmisbaar voor elk die met het bouw
vak te maken heeft, verkoopen wjj tijdelijk 
uit voor den ongelooflijken spotprijs van 
slechts ƒ 7 . 9 0 . De geheele voorraad van 
dit kolossaal architectonisch boek (de atlas 
in schuifportefeuillc er bij) is slechts 182 
exenipl., die , omdat het een der practische 
boeken is die er op dit gebied zijn, spoedig 
zullen zijn uitverkocht. Iedere Timmerman, 
elke etndeeren.de, ieder particulier die met 
bouwkunde in aanraking komt, zal er schat
ten van nut uit kunnen putten. Spoed, spoed 
dus voor dit eenig nooit anders voorkomend 
aanbod. Uitsluitend bjj G E B R . C O H E N , 
te Arnhem of Nijmegen, tegen zending van 
een postwissel, waarop staat B o u w k u n d e . 
A d N o t a m . Indien inen franco toezending 
verlangt, kost dit, omdat het circa 5 kilo 
weegt. 25 cents extra. Hierop bij de toe
zending van den postwissel te rekenen, ƒ 7 . 9 0 
of franco ƒ8 .15 . 

CARL SCHLEICHER 
zijn voorradig en verkrjjgbaar voor de origineele prjjzen zonder verhooging voor vracht 
en rechten in liet Magazijn van teekenbehoeften voor Bouwkundigen van 

T h . J . D O B B E c n Z O O N — te U t r e c h t . 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY 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 . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N°. 3. 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l l w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - H i n k s , M o n ! v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f ; e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 'i, Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G. K N O O P S C.OZN., Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

http://etndeeren.de
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Vuurvaste Wanden, Plafonds en Gewelven, 
naar het systeem B A B I T X , levert 

TÏÏEOD. FERD. BIEEHORST, lozaïekfabrikant, Haarlem. 
V o o r d e e l e n : 

Zekerheid tegen BRANDGEVAAR, vrjj van Scheuren, Vocht, Huiszwam. Het weert ongedierte en voorkomt 
miasmon en contagiën. Groote besparing van ruimte, Spoedige opdroging. Vrjjdragcnde wanden kunnen reeds na H dagen 
worden behangen. 

Isoleerwanden tegen vochtige muren enz. 
Plafonds en Gewelven kunnen tot op afstanden van 20 meter vrjjdragend worden aangebracht. 
Zie het Proces-verbaal van eene le Keulen genomen vuurproef, opgenomen in „De Opmerker" N°. 34 van 20 Aug. '87. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 47. Z A T E R D A G 1 9 N O V E M B E R 1 8 8 7 . 

A. J . BACON & 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 N " . 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden .:osteloos 
geleverd. 

PHOTOLITHOGRAPHIE, P I I O T O Z I M W A P I I I E 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

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

op zijn.- inrichting voor PhaUlithagraphie, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plant, T e e k e n i n g e n enz. van 1111. Architecten 
e n Bouwkundigen; op die voor F h * l * z l m * -
g r a p h l e voor de reproductie van P l a t e n en 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zijne s t é r é t t y p e - l n r i e h t l n g 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 . 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

KIM.IV , T l K N O T & C » . 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vanisocren van jjzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

A. H. VAN BERGEN, 
F A B R I K A N T TE 

Heiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T IN 

Nieuwe Constructie 
BRANDSPUITEN. 

TORENUURWERKEN 
EN 

LTJIDKLOKKEN, 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren Medailles. 

BECKER & BIDDINGH. - 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 , 
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 P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

i^oor gelegenheid wordt TE KOOP aangeboden: Een Ex. 

Storm van Gravesande, Burgerlijke en militaire Bouwkunde, 
geheel compleet; text en atlas van 63 platen voor slechts /11.35. 

Verkrijgbaar in het Magazjjn van teekenbehoeften voor Bouwkundigen van 

Th. J. DOBBE en ZOON - Utrecht. 

S T A H L W E R K „ A U G U S T F E H N " 
te AUGUSTFEHN. 

Fabriceert als Specia l i te i t : 

Bouten en Staal voor Baggermachines, 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E R T & 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amsterdam. 

W. WEIMER, 
5 6 W a r i n o e s s l r a a l , A m s t e r d a m . 
ATELIER tot h^t vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en aparte-
mentwerk. 

Eenig etablissement in Amsterdam. Con-
curreerende prjjzen met het Buitenland. Eene 
nieuwe sorteering monsters en teekeningen 
steeds voorhanden. 

Magazijn van Spiegel- en Vensterglas, 
en daarmede in verband staande artikelen. 

J .H . DE VRIES. 
Decoratieschilder 

VAN 
Z . M . d e n K o n i n g . 

SPECIALITEIT 
IN -

P I E R R E - O M E E . 
Nieuw versieringsmateriaal voor 

bouwwerken, bekroond met het Eere
diploma (hoogste onderscheiding) op de 
Internationale Tentoonstelling van 
Bouwmaterialen en aanverwante artike
len te Groningen, in 1SS6. 

Onovertrefbare vervanging van 
Sgraffito, biedt volkomen weerstand aan den 
invloed van ons klimaat, kan met het groot
ste succes worden gebezigd voor het ver
sieren van Pilasters, Friezen, Schil
den, Borstweringen, Wandbekleedin-
gen enz., wordt geleverd in alle gewenschto 
afmetingen, voor verzending geschikt, en 
des gewenscht overeenkomstig de tee
kening van den Architect. 

Monsterstukken worden op franco aanvrage 
gaarne ter bezichtiging toegezonden door den 
vervaardiger J . H . D E V R I E S , te Groningen 
A-Kerkstraat, en door de Agenten: 

F i r m a B r l n c k e n V a n V e e n , Damrak 90 te 
Amsterdam. 

J . v a n E e k e n Z o o n , Gierstraat te Haarlem. 
k. E . B r a a t , Goudsche singel US, te Rotterdam. 
k. S i n g e l s A m . , Op de Vest, te Dordrecht. 
H . C . L a t h o u w e r s , te Vught en 's Bosch. 
k. d e H o r i e , Achtcr-Twjjnstraat, Utrecht. 
C . T e u n i t t e n , Smitstraat, Nijmegen. 
k. J . A . A n d r i e s s e n , II interswijk. 
S . J . H . T r o o s t e r , Terborgstraat, Zwolle. 
S . A . C o l t o i , Tuinen, Leeuwarden. 

Verklaringen van H.H. Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit de deugdzaamheid reeds 

gedurende 2 jaren blijkt. 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & C°. , te A r n ï o . 

; t i l l l i É * * a ' J ; f ; f f i . ' MICITIA 

Rediiclcur-uitgever F. \V. V A N GKNDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van liet Weekblad en advertentit'n: 

Bureau van De Opmerker, Driekonlngemtnuü 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura et Amieitia TAN SPRINGER, 

H . G. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. RKIJDINC, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat dc Administratie van het Genootschap betreft, aan den heer 

G. A. ZEEMAN, Leidschestraat 60, te Amsterdam. 

A.W.W.. 
ABONNEMENT ƒ2.25 l , e r 3 niaanden of welzes gulden pel jaar, hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indiö f 9.—, beiden bij vooruitbetaling. 

A D V E R T E N T I E N ad 20 cent" v<OT~elken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen r 

\ AFZONDERLIJKE NOMMKKS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het üureau van De Opmerker te 

\ Arnhem en bij den Hoofd-correspondent Jolt. G. STEMI.KR CZN , Boek-
handelaar te Amsterdam. 

B E R I C H T . 
Het nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met 1 Januari 1 8 8 8 . Zij, die vóór dien datum als gewoon, 

buiten- of kunstlievend lid tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende jaar van de betaling der 

contributie vrijgesteld en ontvangen de tot I Januari verschijnende nommers van Dc Opmerker zonder bijbetaling. 

De contributie voor gewone (d. i . te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt / 1 2 . — , die voor buitenleden 

ƒ 7 . 5 0 en voor kunstlievende leden / 1 0 . — per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker en verder 

alle gedrukte stukken, en betalen voor het plaatwerk De Bouwmeester, waarvan de particuliere prijs ƒ 8 . — 

bedraagt, slechts zes 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 HET GENOOTSCHAP. 

i°. Tot lid van het Bestuur is gekozen de heer 
R. A . Heij. 

2 " . Als gewoon lid is aangenomen het buitenlid 
de heer W. Oldewelt, vroeger reeds gewoon l id , en 
als kunstlievend lid de heer J. J. P. Thüring. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
Vergadering van Woensdag 16 November 1887. 

Na opening der vergadering door den Voorzitter, 
worden de notulen gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter installeert het nieuwe lid , den heer 
H . J. Buré, en stelt daarop aan de orde de verkiezing 
van een lid van het Bestuur. Uit de candidaten, de 
heeren Heij en Walle, wordt eerstgenoemde gekozen. 

Hierna verkrijgt de heer Di Gazar het woord. 
Spreker had tot onderwerp gekozen de geschiedenis 

van den bruggenbouw en behandelde achtereenvolgens, 
na op eenige der oudste bruggen bij de Egyptenaren 
en Chineezen gewezen te hebben, de houten en steenen 
bruggen der Grieken en Romeinen en die der ver
schillende volkeren in de middeleeuwen, hier en daar 
gekruid met enkele wetenswaardige bijzonderheden. 

Als kunstbeschouwing laat de heer Di Gazar circu-
leeren het 2 e deel van het Musterbuch für graphische 
Gewerbe en Künstierheim. 

Nadat de heeren W. Oldewelt als gewoon en J. J. 
P. Thüring als kunstlievend lid zijn aangenomen, en 
eenige huishoudelijke besprekingen hebben plaatsgehad, 
wordt de vergadering gesloten. 

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

Als '3 l , e algemeene prijsvraag voor het jaar 1 8 8 7 
wordt uitgeschreven: 

De ingang (porte-cochcre) van een Nederlandsch 
Consulaatgebouw in een der buitenlandsche hoofdsteden 
van den i 3 l e u rang. 

De hoogte van den ingang is 4 . 5 0 M. en de breedte 
2 . 2 0 M . 

Wordt verlangd een aanzicht, benevens horizontale 
en verticale doorsneden, alles op de schaal van 1 : 1 0 
en in zwarte-inktlijnen te behandelen. 

Aan den vervaardiger van het der bekroning waardig 
gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt eene premie van 
vijftig gulden (ƒ 5 0 ) , en aan dien van het daaropvolgende 
ontwerp een premie van vijf-en-twintig gulden (f 2 5 ) . 

De inlevering der ontwerpen, met stipte inachtneming 
van art. 7 1 der wet en vergezeld van een correspon
dentie-adres , teneinde zoo noodig met den inzender te 
kunnen correspondeeren, moet geschieden vóór of op 
den I3 d e" December 1 8 8 7 , aan het adres van den 
lstf-Secretaris, Leidschestraat n". 6 0 , te Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 
De i s t e Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

D e R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i e i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e t d e i n i t i a l e n 
s c u f 
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(A. et A.) B O Y L E A N D SON'S SYSTEEM 
V A N V E R S C H E - L U G H T V E R W A R M I N G 

DOOR M I D D E L V A N GAS. 
Het luchtverwarmingstoestel volgens onderstaande 

schets is van groote waarde bevonden als eenvoudig 
en tegelijk goedkoop middel om in een vertrek ver
sche lucht te voeren, die cen gezonde en aangename 
temperatuur geeft. Deze luchtverwarmer wordt gebezigd 
in gevallen , waar centraalverwartning met stoom of heet 
water moeilijk kan worden toegepast. 

De inrichting bestaat uit 
een koperen of ijzeren pijp 
van ongeveer 4 centimeter 
middellijn, geplaatst in een 
Boyle's luchtaanvoerkoker 
in den vorm van een kastje 
(bracket). Deze pijp is zig-
zagvormig gebogen ten ein
de door het kastje (bracket) 
van boven tot onder heen 
en weer te kruisen en zoo 
de binnenkomende lucht 
herhaaldelijk daar langs te 
doen strijken op haar weg 
door de bracket naar l>et 
teventileeren vertrek. Deze 
zigzagvOrmige buis begint 

bij een van 't inwendige der bracket afgesloten ruimte, 
waarin een „Bunsen"-gasbrander is geplaatst, waarvan 
de vlam in deze buis optrekt. De warmte deelt zich 
mede aan de geheele lengte van de pijp, waarvan het 
uiteinde kan uitloopcn in een condensatiebakje, even
eens op den bodem van de bracket geplaatst, of wordt 

Fig. 2. jeleid naar een schoorsteen of 
afvoerkanaal, zooals op nevenstaan
de doorsnede door de gestippelde 
lijnen wordt aangewezen. Indien 
de pijp uitloopt in den condensa-
ticbak, wordt de dam]) daar gecon
denseerd cn met een klein buisje 
afgevoerd door den buitenmuur; 
alle verbrandingsproducten wor
den geabsorbeerd en onschadelijk 
gemaakt door een laag kool op 
den bodem van den bak. Deze 
kool moet eens per maand of 
eens per twee maanden ververscht 
worden, alnaargelang men het 
toestel meer of minder gebruikt. 
Figuur 1 vertoont de inrichting, 
waarvan de verklaring is als volgt: 

A inlaatkastje van gegalvaniseerd 
ijzer, 6 0 X 4 0 X 1 5 centimeter in 
afmeting. Deze brackets kunnen in 
overeenstemming met dc betimme
ring of decoratie van het vertrek 

gebracht worden. Het bovengedeelte van de bracket 
moet 1 . 7 5 M. boven den vloer worden geplaatst. 

B koperen of ijzeren pijp , 4 centimeter diameter. 
C kamer, waarin D Bunscn-brandcr. 
E opening, afgesloten met geperforeerd zink ter zijde 

van dc bracket voor toevoer van lucht naar den brander. 

F kleine opening met schuifsluiting waardoor het 
gas wordt aangestoken. 

G condensaticbak. 
H opening in den bodem van den condensaticbak, 

om de circulatie in de verwarmingspijp tc onderhouden. 
J pijp ter afvoering van gecondenseerde damp. 
K voortzetting van de pijp naar schoorsteen of af

voerkanaal. 

L losse bodem in de vlamkamer om het toestel 
schoon te maken. 

Waar de toestellen tegen houtwerk aankomen, kan 
alle gevaar voor brand vermeden worden door de 
brackets te voorzien van een dubbelen wand en de 
tusschenruimte op te vullen met asbest of andere 
isoleerende stoffen. Met deze toestellen kan lucht van 
3 0 " Fahrenheit binnengevoerd worden op een tempe
ratuur van 1 3 0 " , en ten bewijze, dat het een van de 
goedkoopste verwarmingsmethoden is die bekend zijn, 
is het voldoende te vermelden, dat de kosten van het 
gas, noodig om binnentredende lucht van 4 0 graden 
6 0 graden in temperatuur te verhoogen 1 ' / , cent per 
uur bedragen bij een luchtaanvoer door de bracket van 
5 1 0 M'per uur. In de Reform Club te Londen zijn 
deze toestellen, in vereeniging met de Boyle's ventilators, 
met veel succes toegepast. Tal van proeven, aldaar geno
men, hebben geleerd, dat het toestel niet alleen nuttig 
is voor verwarming van aangevoerde versche lucht in 
verband met ventilatie (volgens Boyle is zonder een 
goede aanvoer van versche lucht geen tochtvrije venti
latie mogelijk), maar dat het ook dient ter verwar
ming van het geheele vertrek. Bij onderzoek bevond 
men, dat de lucht-aanvoer 4 5 3 M* per uur bedroeg 
bij een bracket-afmeting van 6 0 X 4 0 X 15 centimeter, 
waarvan ruimte werd ingenomen door de verwar-
mingspijpen. Het is van belang hier erop te wijzen, 
dat de resultaten, hiermede verkregen, gunstiger zijn 
dan bij die inrichtingen, waarbij op kunstmatige wijze 
lucht in een vertrek wordt binnengevoerd door middel 
van waterwaaiers , spreiders enz., die niet alleen kostbaar 
en lastig in het onderhoud zijn, maar die ook wegens 
hun afmetingen een onbehaaglijk groote plaats innemen. 
De toestellen zijn voorzien van reguleerkleppen en schil
den, die de aangevoerde warme lucht afleiden van den 
wand van het vertrek en door deze afleidende richting 
beletten , dat de kleur van de wanden door de warme 
lucht wordt aangedaan. Zij kunnen ook voorzien 
worden van eene inrichting om de intredende lucht te 
filtreercn en van stof en vuil te zuiveren, zooals in fig. 
2 te zien is. De toestellen zijn niet duur. De prij
zen variëeren van 3 6 tot 6 0 gulden, alnaargelang van 
grootte en materiaal. Zij zijn in tal van gebouwen in 
Engeland toegepast, zooals o. a het stadhuis te Londen, 
de Lloyds, de Royal Exchange, Reform Club, Dart-
moorgevangenis enz. en voldoen uitstekend. 

Fig. 2 toont het systeem, toegepast op een bracket 
van 1 . 7 5 M. hoog. Het systeem kan in verschillende 
vormen voor verschillende toestanden en gevallen wor
den gewijzigd. 

Hoofdagent voor deze toestellen is de heer Jan 
Hamer, Kerkstraat 2 8 6 , Amsterdam. 

R. A. H E I J . 

A. etA.) HET TTJRNGEBOUW. 
Het turngebouw, thans te Amsterdam in aanbouw, 

zal heden den I9 l l e" November feestelijk worden ge
opend. Hoewel het geheele gebouw nog niet voltooid 
is, zal het toch reeds de turners kunnen ontvangen, 
die er van nu af geregeld hunne oefeningen zullen 
houden. 

Het gebouw beslaat eene oppervlakte van ruim 1 3 0 0 
M ' . en is gelegen tusschen de Marnixstraat en de Leid-
schekade. De hoofdgevel, die de beide ingangen voor 
de turnzalen bevat, heeft eene lengte van 5 5 . 7 5 M . ; 
de gevel in dc Marnixstraat en die aan de Leidsche-
kade meten elk 2 4 M . 

Er zijn twee turnzalen, die, zoowel wat ruimte 
als inrichting betreft, geheel aan elkander gelijk zijn. 
Deze zalen zijn onderling gescheiden door een ver
plaatsbare afscheiding, zoodat bij gymnastiekuitvoerin-
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g e n enz. de geheele ruimte kan worden in gebruik 
genomen. 

De zaal is alsdan 3 9 M. lang, 1 3 M. breed e n 9 ' / - 2 

Jl. hoog, voorzien vaneen rondloopendc galerij, breed 
1 . 3 0 M . , door ruime trappen met de ingangportalen 
verbonden en die , zoowel op gewone oefeningsavonden 
als bij uitvoeringen, voor toeschouwersruimte dienst 
zal kunnen doen. Aan de voorzijde der galerij bevin
den zich dc zuiltjes, uit welker boyenbetimmering het 
plafond zich welft, dat met een vlak middengedeelte, 
aan beide zijden cirkelvormig in die betimmering ein
digt. Het plafond is geheel met Amerikaansch grenen
hout betimmerd en vertoont in de friezen boven de 
genoemde zuiltjes oude Hollandsche spreuken , toepas
selijk op de lichaamsontwikkeling. 

Ook de rondloopendc lambriseeringen en dc galerij, 
zoowel als de ramen cn deuren met hunne betimme
ring, zijn in Amerikaansch grenenhout uitgevoerd, 
waarvan de schuine kanten in verschillende kleuren 
zijn afgezet. 

Tusschen de beide ingangportalen voor dc turnzalen, 
bevindt zich langs den langen gevel een uitgebouwde 
«ang, die voor berging van de turntoestellen dient cn 
door gemetselde bogen, in den gevelmuur uitgespaard, 
in directe gemeenschap staat met de zalen. 

Bij elk der zalen is een ruime kleedkamer, onmiddel
lijk gemeenschap hebbende met de ingangportalen; 
een dezer kleedkamers bevindt zich aan de Leidschc-
kade in het sousterrain van de aan die zijde gebouwde 
woonhuizen; de andere — aan de zijde van de Mar
nixstraat — op de hoogte van de galerij, daar in het 
sousterrain aldaar een restaurant-bierkelder is ingericht. 

De kleedkamers zijn van zeer voldoende waschinrich-
ting, berging voor kleederen enz. cn verder van alle 
gemakken, zooals privaten, urinoirs enz. voorzien. 

De woning voor den concierge bevindt zich aan de . 
Leidschekade. 

De restaurant-bierkelder is aan de zijde van de Marnix
straat voor het publiek toegankelijk ; een daarbijgelegen , 
door bogen afgescheiden, clubkamer kan echter ook 
van uit het ingangportaal voor de turnzalen worden 
bereikt. Bovendien kan het buffet in directe gemeen
schap met de turnzalen worden gebracht door middel 
van eene opening in de lambriseering, zoodat bij fes
tiviteiten van uit het buffet dc zalen gemakkelijk kunnen 
worden bediend. 

Evenals in de turnzalen is ook in den bierkelder, 
de kleedkamers, enz. alles met Amerikaansch grenen
hout betimmerd. 

Voorts bevat het gebouw nog, behalve eene woning 
voor den pachter van den bierkelder, zeven woningen, 
nl. drie aan de Marnixstraat en vier aan de Leidsche
kade , welke alle aan particulieren zullen worden ver
huurd. 

De fundeering en rioleering van het gebouw werden 
aangenomen door den heer W. H . Struijs alhier, voor 
ƒ 1 0 6 6 0 ; de opbouw door den heer H . R. Hendriks 
tc Os, voor f 5 9 9 9 0 . Het geheele gebouw moet I 
Januari a.s. worden Opgeleverd, 

Het geheel maakt van buiten gezien, door zijn 
schilderachtige groepeering en afwisselend silhouet, 
ccn aangenamen indruk cn steekt gunstig af bij de 
monotone huizenrijen der omliggende nieuwe wijken. 

Het hoofdmateriaal aan de gevels is Groninger 
baksteen van helroodc kleur, terwijl voor lijstwerken 
is gebruik gemaakt van profielsteen van dezelfde kleur 
cn op enkele plaatsen van witte steen. De daken zijn 
met zwart-verglaasde pannen gedekt, met uitzondering 
van de lage gedeelten , waar leien zijn toegepast. A l 
het houtwerk is blank Amerikaansch grenenhout. 

Ook het inwendige, voorzoover het reeds voltooid 

is, maakt een zeer gunstigen indruk; alles is blijkbaar 
met veel zorg cn goeden smaak gedetailleerd en de be
handeling scheen ons, voor het doel van het gebouw, 
bijzonder passend toe. 

Het lijdt geen twijfel of de gymnasten zullen heden 
ten hoogste voldaan hun fraai tehuis inwijden en voor
zeker zal het daarbij den architecten, dc heeren Karei 
Muller cn Jonas Ingenohl, niet aan blijken van waar
deering ontbreken. 

Wij hopen in de gelegenheid te zijn, bij de geheele 
voltooiing van het gebouw, dc teekeningen in onze 
uitgave tc kunnen publicceren. 

V E R E E N I G I N G A R T I KT IN'DUSTRIAE T E ' s -HAGE. 
Vergadering van 10 November 1S87. 

Na afdoening van eenige werkzaamheden van huishondelijken 
aard, is aan de orde de lezing van den Voorzitter, den heer 
J. J. van Nieukerken, die tot onderwerp had gekozen 'Overzicht 
van het gildewezen; wat is daarvan bruikbaar in onzen tijd?" 

Spreker had de keuze van het onderwerp gevonden in de 
belangstelling, die sedert eenige jaren aan het handwerk en 
den handwerksman werd geschonken en was van oordeel, dat 
in de geschiedenis van het gildewezen menige wenk te vinden 
is, die nog voor den tegenwoordigen tijd van waarde kan zijn. 
Daarna weid het ontstaan en de geschiedenis van het gilde-
wezen in breede trekken geschetst, alsook de omstandigheden, 
die samengewerkt hebben om deze eeuwenoude en krachtige 
instelling ten gronde te richten. 

Van het ontstaan der gilden is de tijd niet met zekerheid te 
bepalen. Reeds zeer vroeg werden vereenigingen van hand
werkslieden bij de Romeinen aangetroffen, nu eens door de 
Romeinsche Keizers toegelaten of geduld, om later weder ge
heel vernietigd te worden. Onder Alexander Servius werden zij 
weder georganiseerd en bevestigd, doch later opnieuw ontbonden, 
tot eindelijk onder Keizer Justinianus hunne rechten en ver
plichtingen wettelijk geregeld werden, waarna zij voorgoed eene 
plaats in de Romeinsche maatschappij innamen, 

Van dezen tijd af wordt de aaneensluitende schakel in de 
geschiedenis gemist; zij verschijnen weder onder de regecring 
van Karei den Groote. maar treden eerst in de Xl l e eeuw als 
geregelde ambachtsgilden in onderscheidene plaatsen op den 
voorgrond. 

Van ontzaglijken invloed op den bloei van het gildewezen 
waren de kruistochten; door de groote uitbreiding, die deste-
den toen ondergingen, ontwikkelde zich het handwerk op 
eene wijze, die de voorgaande tijdvakken verre achter zich liet. 

Na dezen tijd werd de invloed van het gildewezen op het 
handwerk scherper geteekend en is eene geregelde ontwikke
ling waar te nemen, terwijl ook zijn Invloed op den staatkun
digen gang van zaken niet gering was, zóó zelfs, dat menig 
edelman de gunst der gildebroeders zocht te verwerven. 

leder gilde bestond uit overlieden, gildebroeders, knechts 
en leerlingen. De benoeming der overlieden moest door de 
overheid geschieden of door deze worden goedgekeurd. De 
gildebroeders of meesters in het gilde hadden de meesterproef 
afgelegd, en de leerlingen moesten een zekeren leertijd hebben 
doorgebracht, alvorens tot het meesterschap te worden toe
gelaten. 

Een ieder, die deze proeve van bekwaamheid niet had gele
verd, werd van het gilde uitgesloten, waardoor beunhazerij en 
onzuivere concurrentie werd tc keer gegaan en de waarborg 
bestond, dat steeds goed werk geleverd werd. Dat op deze wijze 
het ambacht zelf in groot aanzien kwam cn het kunsthand
werk werd gebaat, hetgeen van zelve leidde tot groote waar-
deeling van den kunstenaar, behoeft nauwlijks nader betoog. 

leder gilde had voorts zijne kas, waaruit oude gildebroeders, 
weduwen, weezen en zieken werden ondersteund, en waaruit 
gedeeltelijk ook de kosten van jaarlijksche maaltijden werden 
bestreden. Later werd deze laatste bepaling gewijzigd, aange
zien het bleek, dat de jaarlijksche maaltijden soms op te groote 
schaal werden aangelegd. 

De inkomsten der kas bestonden uit periodieke inlagen en 
uit het bedrag, dat tot het doen der meesterproef moest worden 
gestort. 

Ook de boeten, gesteld op het ongerechtigd uitoefenen van 
een ambacht, kwamen ten bate der kas. De overlieden hadden 
toezicht op de leerlingen en zorgden voor het uitkecren van 
ondersteuningen en het keuren der proefstukken. Niet alleen 
de ambachten, maar ook de handel was in het gildewezen 
opgenomen. 

Na verschillende bijzonderheden uitvoerig medegedeeld te 
hebben, staat spreker vervolgens stil bij de oorzaken, die tot 
de geheele opheffing van het gildewezen hebben geleid. De 
vele gebreken, die de maatschappij in de vorige eeuw aan
kleefden , waren oorzaak dat men afdoende verbeteringen 
in het leven meende te moeten roepen, en ook het uitsluiting-
stelsel, dat der gilden eigen was, meende te moeten opheffen 
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He! eerst werd in Frankrijk op last van koning Lodewijk X V I 
een onderzoek ingesteld naar dc middelen tot verbetering der 
volkswelvaart, waarvan het gevolg was, dat de opheffing van 
het gildewezen in de Fransche hoofdstad werd afgekondigd. 
Ken merkwaardig pleidooi tegen het geheele stelsel werd door 
den staatsman Turgot voor die opheffing geleverd. Kort daarop 
volgde de afschaffing door geheel Frankrijk en in 1798, toen 
ons land zoo ruimschoots deelde in de troebelen, die Frankrijk 
beroerden, moesten ook de gilden het hier misgelden, en 
volgde hunne opheffing. 

Nadat spreker aldus het gildewezen in zijn geheel den toe
hoorders voor den geest had gehaald, stond hij nog stil bij 
de verschillende pogingen, die in het werk waren gesteld om 
de goede eigenschappen, welke het gildewezen bleek te bezit
ten, weder in werking te brengen. Men begon in teziendat, 
niettegenstaande de vele gebreken, die het gildewezen aan
kleefden, het toch ook veel goeds bevatte. 

Reeds in 1806 kwamen Graaf von Soden en in denzelfden tijd 
de hoogleeraar Jacob met een voorstel voor den dag om de 
genootschappen der gilden weder op te richten en een ieder 
onder overlegging van een proefstuk daarbij toe te laten; hij 
voegde hieraan tevens toe, dat elkeen tot zoovele gilden kon 
toetreden als waartoe hij de bekwaamheden bezat. 

De gilden werden dus gemist, hetgeen ook blijkt dat in 1818 
door het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen een prijs
vraag over dit onderwerp werd uitgeschreven, die, door Prof. 
Tydemann beantwoord, met den gouden eereprijs werd bekroond. 

Ook door de Academie van Schoone Kunsten te Brussel werd 
in 1S27 een prijsvraag uitgeschreven. tot onderwerp hebbende: 
»Onderzoek naar de vestiging en geschiedenis der gilden". 

Later werden nog van verscheidene kanten pogingen in het 
werk gesteld den bestaanden toestand te verbeteren, overtuigd 
als men was, hoever het ambacht gezonken en hoezeer 
de kunstuiting daarin verminderd was. Spreker wees verder 
op de verschillende corporation, die pogingen hebben aange
wend dc eigenschappen der giiden weder in te voeren, doch 
gewijzigd naar den cisch van onzen tijd. Als resultaat hiervan 
kan men wijzen op een verbeterd ambachtsonderwijs, alsook 
op de pogingen om eene verbetering in de opleiding van leer
lingen in het ambacht te verkrijgen, en op het aangaan van 
contracten tusschen patroons cn leerlingen. 

Verscheidene instellingen, als levensverzekeringen, ondersteu
ningskassen, enz. hebben in de tegenwoordige maatschappij 
de plaats der gildefondsen ingenomen. 

Spreker sloot zijne lezing met eene vergelijking te maken 
tusschen de nieuwe stelsels er. het oude, die z. i . niet in het 
voordeel van onzen tijd was, omdat het beheer uit de handen 
der vaklieden in die van particuliere maatschappijen is 
overgegaan: hij eindigde met den wensch, dat men de kroon 
thans ook op het werk zou zetten door die schoonste wet van 
het gildewezen ook weder voor onzen tijd in het leven te roe
pen, namelijk het afleggen der meesterproef. Daar, waar de 
regeering zich in deze zaak niet mengt, moeten de verschillende 
vereenigingen en maatschappijen de handen ineen slaan, 
om eene instelling weder in 't leven te roepen, die kan strek
ken tot verheffing van ambacht en ambachtsstand. 

De Vice-voorzitter bedankte den heer Van Nieukerken namens 
de Vergadering voor zijne interessante lezing. 

Daarna deed de heer Servaas van Rooijen het voorstel eene 
buitengewone vergadering te beleggen om, in vereeniging met 
andere corporation, dit hoogstbelangrijk onderwerp nader te 
bespreken. 

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 ' S - G R A V E N H A G E . 

Vergadering van I I November 1887. 
Nadat door den Voorzitter op de wijzigingen in de wet ge

wezen en een nieuw lid met algemeene stemmen aangenomen 
was, werd door het lid J. J. van Nieukerken eene lezing gehou
den, getiteld: «Overzicht van het gildewezen; wat is daarvan 
bruikbaar in onzen tijd?" Voor het verslag dezer lezing ver
wijzen wij naar het verhandelde in de vergadering der Veree
niging A r t i et I n d u s t r i a e , in dit nommer opgenomen. 

A F D E E L I N G L E E U W A R D E N . 
Vergadering van Vrijdag 11 November 1887. 

Na de lezing der notulen bracht de Voorzitter, alvorens tot 
de behandeling van de punten der agenda over te gaan, de 
bij het Bestuur ingekomen vraag ter tafel: «Bestaat er ook 
een middel om een vóór enkele maanden, door te veel oliën 
bedorven gevel dc frissche kleur der steen en die der voegen 
weer te geven?" Verschillende middelen worden daartoe ge
noemd; het lid Van Wijngaarden brengt de door hem geno
men proeven met het >paint remover" in herinnering, waarvan 
hij in de vergadering van 12 November 1886 de resultaten 
heeft medegedeeld; genoemd lid meent, dat dit materiaal den 
steller der vraag het gewenschte middel aan de hand doet. 

Hierop was aan de orde de behandeling van het in de vorige 
bijeenkomst uitgebracht rapport, betreffende de door verschil

lende corporaties gewenschte wijzigingen in de Algemeene 
Voorschriften; na eene zeer geanimeerde discussie, waaraan 
verschillende leden deelnamen, zoowel wat de onderdeelen als 
de strekking betrof, werd met eenparige stemmen de conclusie 
aangenomen, om bij het Bestuur der Maatschappij aan te 
dringen, dat door genoemd lichaam, als daarvoor bij uitstek 
aangewezen door de verschillende krachten, die daarin zijn 
vertegenwoordigd, het initiatief worde genomen om speciaal 
voor burgerlijk-bouwkundige werken algemeene voorschriften 
daar te stellen, die door eene Commissie uit de leden der 
Maatschappij kunnen worden geformuleerd en waarin belang
hebbenden van beide partijen zijn vertegenwoordigd. 

Daarna wordt het woord gegeven aan het lid Kramer, die 
«de kunst in onze huizen" wenscht te behandelen. Spreker 
begint met erop te wijzen, dat de uiterlijke vorm van onze woon
huizen veelal afhangt van wettelijke voorschriften omtrent 
rooiing, hoogte enz. en van de omgeving, waarin zij worden 
geplaatst, terwijl het inwendige meer onze persoonlijke inzichten 
weergeeft, zelfs zóó, dat inrichting en stoffeering van invloed 
zijn op onze mcening omtrent den bewoner, omdat, behalve op 
de eerste voorwaarden betreffende ruimte en saniteit, daarbij 
gelet moet worden op den smaak cn de bijzondere behoeften 
van den bewoner, in overeenstemming met zijne afkomst, 
middelen en relation. Vervolgens toont spreker de verschillende 
wijzen van inwendige decoratie aan, die gesplitst wordt in 
vaste versiering, welke aan de architectuur van het huis is 
verbonden, en mobiele versiering, die meer den smaak der 
bewoners weergeeft; vorm en kleur moeten daarbij samengaan. 

Vervolgens wordt het groote verschil van verkregen effect 
aangewezen door het gebruik van de horizontale of verticale 
lijn en de gebroken lijn, ook bij het plaatsen van meubelen 
en ornementen, waarna ten slotte de wijze van lichttempering, 
de groote invloed van den vorm van het vertrek en de keuze 
der kleuren, zoomede de plaatsing van spiegels enz. en de 
stijlvormen der meubelen behandeld worden. 

Door tal van platen en teekeningen lichtte spreker de ver
schillende punten zijner voordracht toe, die met belangstelling 
werd gevolgd en waarvoor hem bij monde van den Voorzitter 
de dank der Vergadering werd gebracht. 

B O U W K U N S T E N V R I E N D S C H A P . 
Vergadering van 17 November 1887. 

Omtrent de gehouden bijeenkomst van leden der Maat
schappij tot bevordering van Nijverheid, de Afdeeling Rot
terdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap en de Vereeniging 
voor Fabrieks- en Handwerksnijverheid, wordt door den 
Secretaris verslag uitgebracht. Het onderwerp der bespreking 
was »de rookvrije verbranding", waarvan wij in dit nommer 
een afzonderlijk verslag geven. 

Daarna trad de heer C. B. Posthumus Meijjes, architect te 
Amsterdam, op, om zijne «reisindrukken uit Italië" mede te 
deelen, opgedaan op eene in den afgeloopen zomer gedane reis. 

Het is niet wel mogelijk van deze even zaakrijke als uit
voerige voordracht het meest belangrijke in een beknopt resumé 
weer te geven. Aan de beschrijving van den indruk, die na
tuur en kunst in Noord- en Midden-Italiê op den reiziger 
maakte, paarde spreker een soms zeer uitvoerige beschrijving 
en mededeeling van geschiedkundige bijzonderheden van een 
tal van kerken met hare klokketorcns cn campo-santo's, wereld
lijke en particuliere gebouwen, die te Milaan, Pavia, Genua, 
Pisa, Florence, Rome en Venetië worden aangetroffen; hij ver
gat daarbij niet hetgeen nog van het oude Rome bestaat in 
herinnering te brengen en de grootsche havenwerken van Genua 
te vermelden. Spreker verduidelijkte zijne voordracht door het 
doen rondgaan eener uitgebreide collectie op flinke schaal ge
nomen photographische afbeeldingen van de voornaamste der 
besproken bouwwerken. De talrijke hoorders betuigden dan 
ook door luide toejuiching den spreker hunne ingenomenheid 
met zijne verhandeling. 

De heer Henri Huinck stelde ter bezichtiging eenige monsters 
van hout, met kalkolith bestreken, en waarover gevernist en ge
schilderd. Door het eenmaal bestrijken met kalkolith worden de 
porieön van het hout gevuld, waardoor reeds de eerste daar
over aangebrachte verflaag goed dekt; daardoor wordt dit 
verfwerk veel goedkoopcr dan het op de gewone wijze be
handelde. Een enkele vernislaag, over het kalkolith aange
bracht, doet dc kleurschakeringen in het hout op eene verras
sende wijze uitkomen en veroorzaakt daardoor een zeer aange-
namen indruk, waardoor deze bewerking in veel gevallen boven 
het gebruiken van blank hout te verkiezen is. Kalkol i th , 
door vernis of verf gedekt, is voor den invloed van vocht ge
vrijwaard. 

R O O K V R I J E V E R B R A N D I N G . 
Dit belangrijke onderwerp werd den 16 November 1.1. in 

het lok ia l «Irene" te Rotterdam behandeld in eene vergadering, 
bijeengeroepen door het Departement R o t t e r d a m der Neder
landsche Maatschappij van Nijverheid.de Afdeeling Rot te rd .am 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, de Ver-
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eeniging Bouwkunst en Vriendschap en de Vereeniging voor 
Fabrieks- en Handwerksnijverheid. De heer M . Symons, civiel-
ingenieur, leidde de discussiên in met eene beschouwing over 
de verspilling van brandstof, die onafscheidelijk gepaard gaat 
met niet-rookvrije verbranding, en over de verontreiniging van 
den dampkring door honderdduizenden schoorsteenen. Het 
ideaal om dien toestand te verbeteren zou natuurlijk zijn het 
verbod om de schoorsteenen vcor iets anders te laten dienen 
dan voor trekking, zoodat voortaan geen «zwarte vlag" meer 
aan een schoorsteen zou mogen gezien worden. Volgens spreker 
zou niets gemakkelijker zijn dan zoo'n toestand in het leven te 
roepen. Hij gaf aan de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst de eer het initiatief in deze belangrijke zaak te 
hebben genomen en wel op uitnoodiging van den heer De 
Haan. In hoeverre het nu mogelijk zou blijken om een ver
bodsbepaling, in deze ook voor stoomschepen en heimachines, 
in 't leven te roepen, laat hij terzijde. Voor stoomschepen 
zou eene internationale regeling moeten gemaakt worden, maar 
voor heimachines is te Amsterdam het branden van cokes met 
succes voorgeschreven, hetgeen vooral te waardeeren is voor 
bewoners van nieuwe wijken, waar gedurig wordt bijgebouwd, 
zoodat deze bewoners soms jaren lang dien last ondervinden. 
Het is met deze zaak als met eene ziekte, waarvan de dokter 
de oorzaak moet opsporen en de diagnose vaststellen. De oor
zaak is hier ongetwijfeld: slechte brandstof, cn de kwaal 
bestaat in het roekeloos verbranden van brandstof En het is 
niet alleen een plicht van zuinigheid, maar bovenal van ge
zondheid en zindelijkheid, die ons moet bezielen om het vraag
stuk der rookvrije verbranding zoowel voor particulieren als 
industrifielen tot oplossing te brengen. 

En de middelen liggen voor de hand: men behoeft n.1. slechts 
cokes of gas te branden. Spreker noemt vier soorten van 
rookaanbrengers: i " . de vuurhaarden van de schoorsteenen, 
2°. de stoomschepen op stroom, 3 0 . de verplaatsbare stoom
machines, zooals spoor- en tramlocomotieven, stoomheima-
chines en locomobile'n in het algemeen, 40. de woonhuizen. Stel 
voor een stad als Rotterdam, 30,000 huizen en 4 schoorsteenen 
per huis, dit maakt 120,000 schoorsteenpijpen. Nu is bij de 
wet van 1875 bepaald, dat verlof moet worden aangevraagd 
voor het bouwen van fabrieken enz., maar wat beteekent het 
voorschrift om een schoorsteen 25 meter hoog te maken? De 
stofde-dtjes vallen immers toch neer; zij verspreiden zich in 
een grooteren kring, naarmate de schoorsteen hooger is. Maar 
de lucht wordt er in elk geval door verontreinigd; waarom 
toch is men overal in de weer om zuiver water te verkrijgen 
en niet om zuivere lucht in te ademen? Lucht moei iedereen 
inademen; zij moet dus zoo zuiver mogelijk zijn. Daarom zijn 
gasvuren zeer aanbevelenswaardig, want deze geven geen rook. 
Voor stoomschepen zou eene internationale regeling kunnen 
vaststellen, dat cokes als brandstof werden gebruikt. Ook zou 
het gebruik van cokes in de woonhuizen reeds eene belangrijke 
schrede in de goede richting zijn. Cokes vatten wel moeilijk 
vlam, maar zij geven veel warmte en ontegenzeglijk geeft het 
branden van gas velerlei gemak. 

Het gas voor verwarming is echter te duur; daarom bestaat 
te Brussel het systeem om het gas overdag goedkooper dan 
's avonds te leveren. Op 1 Januari 1885 waren er 951 en aan 
het einde van dit jaar 2800 abonnenten; het verbruik bedraagt 
over dag één zevende gedeelte van dat des avonds. De gasme
ters in Brussel werken op twee verschillende drukkingen en 
hebben 2 wijzerplaten. Een der leden maakte de opmerking, 
dat het voordeel, voor de verwarming, des avonds ophoudt, 
zoodra de grootere drukking, TOOT de verlichting, begint, het
geen de inleider toestemde. Ook herinnert hij aan het in Duitsch
land veel gebruikt wordende watergas, gestookt uit cokes. Het 
is niet lichtgevend, tenzij het door magnesiadraden wordt geleid 
en zulk gas kost 2 cents per M ' Ten slotte beveelt de inleider 
centrale verwarming aan, waardoor een geheel huis met gan
gen en trappen met een enkel hectoliter cokes per dag kan 
verwarmd worden. Hierbij spaart men de plaatsruimte, die 
anders ingenomen wordt door schoorsteenen, haarden, kachels 
cn verdere benoodigdheden, terwijl de bediening zeer weinig 
tijd en toezicht vordert. De Gemeente kan hier voorgaan, 
want onbegrijpelijk is 't,dat in een Raadhuis, Museum en der
gelijke gebouwen, die een aantal zalen en vertrekken inhou
den, even zoovele schoorsteenen zich bevinden, die ieder af
zonderlijke bediening noodig maken, veel vuil in de vertrekken 
door de kachels enz. teweegbrengen, het brandgevaar verhoo-
gen enz. Weg dus met den kolenbak; zulk een voorwerp 
moest althans niet bij een Gemeentebestuur in gebruik zijn. 

De heer Salomons, Directeur van de Imperial Continental 
Gas Association te Rotterdam, is 't eens met den inleider, dat de 
vraag: hoe rookvrije verbranding verkregen kan worden, be
antwoord moet worden door: gas en cokes. Proeven hebben 
in Engeland doen zien, dat cokesvuren meer stoom teweeg
brengen dan steenkolen. Alléén dient dc inrichting van den 
vuurhaard eenigszins gewijzigd te worden. Het gas kan vooral 
in dc keuken voordeel opleveren, want de tijd voor de berei
ding is korter, de smaak beter, de bereidingswijze zeker en 
geheel afhankelijk van de hitte, die men eensklaps kan ver-
hoogen en verminderen. Hij beveelt ook het watergas aan, 

vooral voor fabrieken en voor motoren, waardoor vele stoom
machines konden vervallen Steenkolen geven dikwijls ver
stoppingen in de kanalen der vuurhaarden. Hij erkent, dat 
gasverwarming duurder is, maar dit weegt op tegen vele voor-
deelen. De heer Fol deelt als zijne ervaring op het gebied 
van gasverwarming mede, dat hij in een Fletcher's-gashaard 
een halve M 1 gas per uur verstookt. Hij bezit thans 3 gas
haarden, die hij successievelijk heeft gekocht, omdat ze hem 
zeer voldeden, vooral doordien er aan die haarden een afvoer
buis is, die in een schoorsteen uitkomt, terwijl een sleutel het 
te groote warmteverlies regelt. Hij acht een gasvuur vooral 
daar voordeelig, waar tapijten, meubelen, gordijnen, plafonds, 
papier, teekeningen en dergelijke gemakkelijk te beschadigen 
voorwerpen aanwezig zijn, en door het gemakkelijk ontsteken, 
temperen en dichtdraaien voorkomt men het gevaar, den last, 
het ruimteverlies, de stof en de kosten, die onafscheidelijk zijn 
verbonden aan het vuuraanmaken, poken of rakelen, plaatsen 
van kachels, kolenbakken, haardstellen, enz., het aanhoudend 
borstelen en schoonmaken van kleeden en meubelen, verven, 
witten, wasschen van gordijnen enz. Op grond van een en 
ander beweert hij, dat in salons, teekenkamers en dergelijke 
vertrekken gasvuren voordeelig zijn, vooral door de indirecte 
voordeden, die zij opleveren. 

Een der aanwezigen beveelt aan het branden van chemische 
houtskolen, die, met andere stoffen vermengd, in den vorm van 
briquetten, veel nut bewijzen en geen rook ontwikkelen. De 
heer Bekking heeft niet zulke gunstige resultaten van gasvuren 
en betreurt 't, dat de prijs te hoog is (te Rotterdam 7 cent per 
M 3 ) . De heer Plate gelooft niet, dat er dwang zou kunnen uit
geoefend worden om den industrieelen te beletten steenkolen 
te gebruiken. Het eigenbelang moet hun aantoonen, waarom 
zij geen steenkool moeten bezigen; hij vraagt, hoe het gas onder 
de ketels gebracht moet worden om groote massa's stoom voort 
te brengen. 

De heer Salomons zegt, dat de heer Plate den inleider ver
keerd heeft begrepen. De industridelen moeten hun eigen gas 
maken (of watergas aanwenden) cn generatoren, die de steenkolen 
in gas omzetten, zijn daartoe noodig. Ook bestrijdt hij de 
meening, dat het gas met lucht vermengd moet worden. Het 
gas kan zeer volkomen verbranden, zonder dat 't met lucht 
vermengd wordt. Voorts betoogt hij het nuttige om aan gas
haarden een afvoerbuis naar beneden te maken, ten einde het 
neerslaan van den waterdamp te beletten, die soms in de af
voerbuizen lekken doet ontstaan, vooral wanneer de lengte van 
de buis groot en een gedeelte horizontaal is. Ook merkt hij 
op, dat wanneer het gas voor de verwarming te goedkoop 
werd, er een groote overproductie van cokes zou komen, waar
door dan weder dat verlies den prijs van het gas zou omhoog 
voeren. 

De heer De Haan acht 't bezwaarlijk om te verordenen, dat 
alle brandstof rookvrij moet zijn en vraagt, welke ondervinding 
men dienaangaande te Londen heeft opgedaan. De heer His-
schemöller beveelt antracietkolen aan, omdat deze geen rook 
geven; cokes acht hij te duur, daar 1 */, HL . gelijkstaan met 
1 HL . steenkolen, hetgeen echter de heer Salomons tegenspreekt 
door op 't verschil in gewicht tusschen cokes en steenkolen 
te wijzen. 

De heer Houwens (firma Rietschoten & Houwcns) zegt, dat 
de meeste vuurhaarden onoordeelkundig worden aangelegd en 
de ketels niet goed worden ingemetseld. Hij heeft dit zeer 
dikwijls ondervonden en bespreekt verder de beide Rotter-
damsche stoomgemalen, die een tijdlang beproefd hebben cokes 
te branden, maar toch weder tot steenkolen zijn teruggekeerd. 
De heer Salomons releveert, dat Siemens heeft aangetoond, dat 
bij verwarming geen vlam mag ontstaan. Deze ingenieur heeft 
ook een bijzonder systeem van ketelbemetseling, waarbij de 
vlam nergens den ketel raakt. De heer Symons antwoordt 
nog den heer De Haas, dat te Londen 11 gemeenten autono-
misch naast elkander staan, zoodat daar geen eenheid is te 
verkrijgen, maar in Dresden bestaat eene verordening, waar
van aan iedere woning een exemplaar kosteloos is uitgereikt. 
Ook wijst hij op de groote kosten voor de Gemeente om de 
asch op te halen, waarvoor menschen, paarden, wagens, stal
len, bergplaatsen enz. noodig zijn. In de Rijnprovinciën, 
waar men afval van cokes bijna voor niets kan krijgen, wordt 
veel watergas gemaakt. 

Alsnu stelt de heer Symons voor het bureau, samengesteld 
uit de Besturen der vier Vereenigingen, permanent tc verklaren, 
teneinde het gesprokene nader te overwegen, een onderzoekin 
te stellen en daarvan casu quo later aan de gecombineerde Ver
gadering te rapporteeren. Na een woord van dank voor de 
talrijke opkomst, sluit de Voorzitter de vergadering. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
(A. et A.) Naar dc Deutsche Bauzeitung bericht, heeft ook 

de derde prijsvraag voor een paleis van justitie te Rome nog 
niet tot een eindresultaat geleid. 

De Jury, bestaande uit den Minister van Justitie als Voorzitter 
en de architecten Scala van Venetië, Tagliaferri van Brescia, 
Partini van Siena, Micheli van 1'isa, Schioppa van Napels 
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en Gui . Sacconi en Viviani van Rome, heeft uit de zeven bij 
den laatsten wedstrijd gekozen ontwerpen, die van Prof. E r 
nesto Basile te Rome cn van Prof. Guglielmo Calderini te Pe
rugia als de besten erkend en den vervaardigers opgedragen, 
uiterlijk 2S November a. s., definitieve ontwerpen in te zenden. 
Uit zal dus dc vierde prijskamp zijn; hopen wij, dat deze nu 
eindelijk tot eene volledige bekroning cn tot dc keuze van den 
bouwmeester zal voeren. De einduitslag zal later vermeld 
worden. 

(A. et A.) Betreffende het bericht, dat in de vorige week in 
de bladen voorkwam, als zouden in de remise van een landgoed, 
in dc nabijheid van Moskau, cartons ontdekt zijn van schilde
rijen van Rafael, wordt uit Berlijn aan de Illustr. Zeitung 
geschreven, dat deze, zooals reeds bij eene vroegere •ontdek
king" gebleken was, niet echt zijn, doch door dc vroegere 
bezitster, gravin Jaquschinsky, als kopieën in Stockholm zijn 
gekocht. 

(A. et A j In de vorige maand werd te Konstantinopcl dc 
eerste kunsttentoonstelling van dc sedert 18S2 aldaar bestaande 
Ecoll des Beaux Arts geopend. Zij bevat c* 100 nummers, 
grootendccls van Turksche kwcckclingcn dier inrichting cn 
verdeeld over schilderkunst, beeldhouwkunst en architec
tuur. Vooral de bouwkunstige ontwerpen moeten zeer inte
ressant zijn. 

(A. et A.) Te Weenen is, door samenwerking van kunstenaars 
en vermogende kunstvrienden, een internationaal Künstlerheim 
gesticht. 

Het doel der stichting is tweeledig: men stelt zich voor om, 
1°. door overal verspreide correspondenten dc belangen der 
kunstenaars, door den verkoop van werken enz, voor te staan, 
en 2". om een fonds te stichten, ten einde bij ziekte of ouder
dom aan dc leden onderstand tc verleenen. 

De middelen worden bijeengebracht door drie categorieën 
van leden, te weten: stichters, donateurs en contribueerendo 
leden. 

De Vereeniging heeft zich gevestigd in dc Schlcifmiihlgasse 
8 en men vleit zich, dat deze stichting niet alleen dc amicale 
geest onder de Weener kunstenaars zal aankweken, doch ook 
dat de lokalen een welkom fiicil a terre zullen worden voor de 
vele vreemde kunstenaars, die Weenen bezoeken. 

— De ontwerpen voor aanplakbiljetten, diploma's cn me
dailles, evenals dc teekeningen voor de in den tuin op te 
richten gebouwen, welke gezonden werden aan het Uitvoerend 
Comité van de groote tentoonstelling, in 1S88 te Brussel te 
houden. zijn tentoongesteld in een der zalen van het hotel, 
Paleizenstraat 22 , te Brussel. 

In het laatst van deze maand zal dc uitslag bekend worden. 

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, Deelden wij in de voorgaande weck mede, 

dat weldra een vergelijkend onderzoek naar de bekwaamheid 
der candidaten, naar de betrekking van adspirant-ingenieur 
van den Waterstaat dingende, zou worden ingesteld, thans 
kunnen wij berichten, dat de commissie, bij Koninklijk besluit 
van 16 November j l . N" . 16, is samengesteld uit de heeren: 

P. Caland, hoofdinspecteur van den Waterstaat, als Voor
zitter: 

G. van Diesen, hoofdingenieur voor de rivieren; 
A . van Hooff, hoofdingenieur, belast met den algemeenen 

dienst van den Waterstaat; 
Dr. G. J. I.egc'oeke, hoogleeraar aan de Polytechnische school 

tc Delft; 
Dr. C. A. Scheltema, hooglecraar aan de Polytechnische 

school te Delft; 
W. T. Koster, administrateur bij het Ministerie van Water

staat, Handel en Nijverheid; 
P. H . Kemper, ingenieur van den Waterstaat tc Utrecht; 
A . Keurenner, ingenieur van den Waterstaat te Hoorn, tevens 

Secretaris. 
— De Regccring heeft voorgesteld ƒ 7000 subsidie toe te 

kennen voor de nationale tentoonstelling van kunstnijverheid, 
in 1888 te 's-Gravenhage te houden. 

— Hij Koninklijk besluit is met ingang van 1 Januari 1888 
aan Jhr. C. A . E. A . van Panhuijs, op zijn verzoek, eervol 
ontslag verleend als Rijkscommissaris bij de Maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, niet dankbetuiging voor de 
door hem in die betrekking den lande bewezen diensten. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid zijn, met ingang van 1 December 1887: a, be
vorderd: tot opzichter van den waterstaat 2de klasse S. 
Klaassen, thans opzichter 3de klasse; tot opzichter van den 
waterstaat 3de klasse J. de Vries, thans opzichter 4de klasse; 

is benoemd tot opzichter van den waterstaat 4de klasse F . 
E. Artes, te Dordrecht. 

ASSEN*. Door Provinciale Staten van Drente werden de minima 
cn maxima der bezoldiging van het vast personeel voor den Pro
vincialen Waterstaat vastgesteld als volgt: Voor den hoofd
ingenieur van ƒ 2 0 0 0 tot ƒ 3 0 0 0 ; voor den hoofdopzichter van 

ƒ 1000 tot / ' 1 4 0 0 ; voor den opzichter van ƒ 8 0 0 tot / 1 2 0 0 ; 
voor den bureau-ambtenaar ƒ 400 tot ƒ 7 0 0 . 

S C H I E D A M . Voor de vacante betrekking van architect der 
gemeente hebben zich 99 sollicitanten aangemeld. 

— Wij vernomen, clnt op du voordracht VIXYÏ ingenieur van 
Delfland staan de heeren \V. de Man en jhr. O. J. A . Repc-
laer van Uriel. 

— Hij Koninklijk lïesluit is aan eene 
commissie een onderzoek opgedragen naar j 
dc wcnschelijkhcid eener wijziging van de ! 
bepalingen tot voorkoming van aanva
ringen op de rivieren; tot leden dier com-
missie zijn benoemd de heeren H . S. J. 
Rose, inspecteur van den Waterstaat i n ' 
de 2e inspectie, tevens Voorzitter; W. F . 
Leemans, hoofdingenieur van den Water
staat te Rotterdam; J Spanjaard, kapitein 
ter zee tit., te Vlissingen; A . de Bruynej 
kapt.-luit. ter zee tir. te Rotterdam, te- j 
vens Secretaris: Mr. W. A . Baron van \ 
Verschuer, raad-ndviseur bij het Depar
tement van Waterstaat; .Mr. E. X . Ra-
husen, adv. en disp. te Amsterdam; Aug. 
M. Hrndrichs, lid van de Kamer van kooph. 
en fahr te Amsterdam; J. I' N . Lucardi, 
lid van de Kamer van kooph en fabr. te 
Rotterdam; U. O. de Jong, lid van het 
hoofdbest, der schipperswieeniging Schut- > 
tsvac'r; en C. I'. Cramer, Secretaris der! 
Vereeniging tot behartiging van de Stoom* 
vaartbelangen in Nederland. 

V A C A N T E I i E T R H K K I N G K N . 
Hij den Provincialen waterstaat in Gel

derland zal worden benoemd een opzichter 
der 3e klasse op eene jaarwedde van / 1 2 0 0 
en vergoeding van reis- en verblijfkosten. 
Inzending van verzoekschrift met stukken 
van aanbeveling vóór 1 December e. k. 
aan Gedeputeerde Staten. 

— Aan dc stedelijke gasfabriek te Lei
den wordt verlangd een opzichter der 
straatverlichting op eene jaarwedde van 
y"8oo. Aanmelding in persoon bij den 
Directeur vóór of op 25 November e. k. 

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

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Koermondschen weg zijn eenige 

goed gelegen B O U W T E R R E I N E N te 
Koop, zeer geschikt voor den bouw van hoe
renhuizen. 

'I'e bevragen bij den Mr. Timmerman 11. 
V A N ( iASSKLT, te Fentoo. 

BE LIFT & C. 
Uoxlxertli/k- SIM, Hollrrrtnm. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
«0TT0IB-, GHENT- III MZIESTEISTB6ILS. 

Groote voorraden. 

PIIGMITBÖGIAPME, P I I O T O Z I K C O G R A P H I E 
e;i Stéréotype-lorlehtiBg 

van G. J. T K I E M E , te Arnhem. 
De ondergeteekende vestigt de aandacht 

i]> zijne inrichting voor IMiololitliogrniilile, 
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
OU Bouwkundigen; op die voor riioiozlma-
graphla voor de reproductie van Platen en 
üiavures, nok van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne KtrréoOiie-liirft-liIJni; voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op from90 aanvrage gratis toegezonden. 

Gr. J". 1 H I E M E . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den 6 J l n December 1887, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu-
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bjj de Moreelse taan te 
Utrecht, van: 

Bestek N». 120, 
L e v e r e n en inkopon van eiken

houten dwars l iggors , i n t i e n 
percee len , ton behoeve van het 
Vern ieuwings fonds der Staats-
spoorwogon. 

De besteding geschiedt volgens art. 12 
van liet bestek. 

Het bestek ligt van den 1M™ November 
1S87 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en iuui het bureau van de 
Heeren Sectie-Ingenieurs L . J . DE SONNA-
V I L L E te Groningen, W. J. K L E R K DE 
REUS te Mtppd, II. J . V A N DUI.IL te 
Zutfen, F. SASSEN te Nijmeqen, II. E. 
BEL'NKE te tlrcila, W. HOEUFFT te Rot
terdam en II. V A N DEK K U N te Venlo 
en zjjn op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 
per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Aid. Weg en Werken), 

Utrecht, den l(i J'» November 1S87. 
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Hollamlsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 5 J " December as., des 

namiddags ten twee ure, zal in Kamer N°. 40 
van het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te Amaler-
dam worden'aanbesteed volgens bestek N°. 415. 

H e t maken van den onde rbouw, 
en het maken , leveren en op
ste l len van den bovenbouw 
eener draaisehri j f v a n 13.50 M . 
midde l l i j n op het stations empla
cement den Haag , i n twee per
ceelen. 

R a m i n g ƒ 3200 percee l een. 
en ƒ 4 2 0 0 percoel twee. 

Bestekken met teekening zijn tegen beta
ling van ƒ 1.50 per exemplaar te verkrijgen 
aan het Bureau van den Ingenieur van den 
Weg, Kamer 151 van bovengenoemd Admi
nistratiegebouw, alwaar ook inlichtingen zjjn 
te verkrijgen. 

Aanwijzing zal geschieden, als in het be
stek is bepaald. De Administrateur. 

Haaf schappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den 6d"n December 1887, des 
namiddagsten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N". 10S. 
L e v e r e n en inkepen v a n platte e i 

kenhou ten dwars l iggers , i n v ie r 
percee len , ten behoeve van het 
Vern ieuwingsfonds der Staats
spoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens art. 12 van 
het bestek. 

De bestekken liggen van den l S d » No
vember 1SS7 tor lezing aan het Centraal
bureau bij de Moreelse Laan en aan het 
bureau van de Heeren Sectie-Ingenieurs II. E. 
B E U N K E te Hreda, W. HOEUFFT te Rot
terdam en H. V A N DEI; KUN te Venlo en 
zjjn op franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Aid. Wegen Werken) 
te bekomen, tegen betaling van / 0.50 
per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

Utrecht, den lli'1™ November 1S87. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag den 29 , , ' n November 1887, des 

namiddags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau 
der Maatschappij tot. Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de .Moreelse Laan te Utrecht, 
van : 

Bestek N». 171. 
H e t maken van dr ie S E I N H U I Z E N 

op het station Roosendaal . 
De besteding geschiedt volgens !$ 79 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den l S d " November 

1887 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur II. E. B E U N K E 
te Breda en is op franco aanvraag (per brief) 
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). 
De aanwjjzing op het terrein zal geschie

den den 24""" November 1SS7 ten 11 ure, 
des voormiddags. 

Utrecht, den 18*" November 18S7. 

Provinciale Waterstaat 
FRIESLAND. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dinsdag, den 29"" November 1887, des 

namiddags ten een ure, zal in het gebouw 
van het Provinciaal Bestuur te Leeuwarden, 
overeenkomstig $ 431 en 435 der A. V. , 
bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

D e Doorsn i jd ing van den Ri jks 
straatweg bij A K K R U M en het 
maken van eene D r a a i b r u g , 
Wach te r swon ing en bijkomende 
werken . 

R a m i n g ƒ 28175. 
Het bestek ligt ter lezing in voornoemd 

gebouw, (iezegelde formulieren voor inschrij
vingsbiljetten zjjn tegen betaling van 23 en 
bestekken tegen betaling van ƒ 1.50 op het 
bureau van den Prov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

1>.' noodige aanwijzing wordt gedaan op 
2S November e. k. des voormiddag! 11.5 ure 
te Akkrutn. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te beko
men bij den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat te Leeuwarden. 

Leeuwarden, 15 November 1SS7. 
De Commissaris des Koninga in de 

Provincie Friesland, 
V A N HAKIXXMA TIIQI: ShOOTF.N. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN, 

l i 1,1.1 % . T I S S O T & C". 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16, 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseoren van ijzer. Etalage van velschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Amaterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den 6 December 1887, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de .Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 100. 
L e v e r i n g van stalen tandpla ten 

met k l e m w i g g e n , i n twee per
ceelen, ten behoeve van het V e r 
nieuwingsfonds dor Staatsspoor
wegen. 

De besteding geschiedt volgens art. 10 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 1811''0 November 
1887 ter lezing aan het Centraalbureau hij 
de Moreelse Laan en aan het bureau van 
de Heeren Sectie-Ingenieurs H. E. BEL'NKE 
tc Breda, W. HOEUFFT te Rotterdam en H. 
V A N DER K U N te Venlo en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd Centraal
bureau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van /' 0.50 per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

Utrecht, den 18*" November 1887. 

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

STOOMKETELS w W E R k T l M , 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EERE-DIPLOMA (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 . 

Vloeibare O. I Inkt 
in p r i m a qnaliteit Algemeen met goed succes in gebruik. Voorradig in het 
Magazjjn van teekenbehoeften voor Bouwkundigen van 

Th J. DOBBE en ZOON — Utrecht. 

Bekroond: 

D u s s e l t l o i ' i » 1880 
Weenen 1880. 

Gouden Medaille 
A m s t e r d a m 1883 

JOH A N N ODORICO, Frankfort a/M. 

Bekroond: 

Frank fo r t a /M. 1881. 
Amsterdam 1882. 

F A B R I E K VAN' 

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 f l r e r t o h t l s * 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
F E R D . E X s T O - E I R S , Amsterdam, 

H e e r e n g r a c h t , bij de Oude Spiegelstraat n . 335. 

1111II UI 
GEBR. VAN M A L S E N . - Den Haag. 

V u r e n - , G-renen-, E i k e n - , Noten- of Mahoniehouten Li js ten . Profielen 
naar verkiezing. D e u r e n , R a m e n Lambr izee r ingen , Deurbekron ingen en 
complete Be t immer ingen in alle houtsoorten, worden op bestelling in korten tijd 
geleverd, van goed gedroogd hout. Bee ldhouwwerk i n hout . V e r s i e r i n g v a n 
deuren , l i jsten en geheele ve r t r ekken met carton p i e r r e , volgens teekeningen. 
E i k e n h o u t e n , Teakhouten en andere blanke Bui t endeuren . School tafe ls , 
P a r k e t v l o e r e n , Intars ias , enz. 
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B . H O L S B O E R . - A i - u l H ' i n . 
L e v e r a n c i e r v a n Z . M . d e n Koiiinjr. 

Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 
met Zilver 1808, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 

Hoogs te onde r sche id ing 1879. 
E Q Ü E R R E S . MEET KETTING E N . BRIEF- en P A K K E T H A L A N S E N . enz. enz. 

BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

HIK k i l l & IU IMMV.II. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK v « 

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,', jTEEKENAAKS enz. 

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

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven No, 3, Rotterdam, 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het cenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Wallsend" 
Tan uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende pryzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische k l u i t - en h y d r a u l i s c h e k a l k . 

Billijke prjjzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Petitjean. 

Prospectussen cn prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelicvo op voornaam en adres te letten. 

A. J . EACON & 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". Xi.'tt», 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge 

stichten, woonhuizen, villa's, Kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen wat 1L11 Kosteloos 

gjelevenl. 

S T A H L W E R K „ A U G U S T F E H N " 
te AUGUSTFEHN. 

Fabriceert als Specialiteit: 

Bouten en Staal voor Baggermachines. 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E R T & 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amsterdam. 

K I M & VAX W H 
B O T T E R D A M 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN 

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, 

i ' a i i r o n v a l - , p o r p h i e r - e n b a s a l t k e i e n . 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY U » , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K i RADE M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

V A L D E TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l l w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

R r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , R e l o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, ot bij den Heei 
H . G. K N O O P S C.OZN., Beekstraat F. «2, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

BOUWKUNDE BOUWKUNDE 
BOUWKUNDE BOUWKUNDE 
BOUWKUNDE BOUWKUNDE 
ƒ 7 . 9 0 i n p l a a t s v a n f 21.20. 

H O I W k l M l i : . \ e « i . naait « r h e u r d ! 
Een geheel nieuw prachtig werk over 

I Burgerlijke Bouwkunde, pas versche-
jncn, het fraaie werk van MORRE, Bur
gerlijke Bouwkunde, constructie der 
onderdeelen van gebouwen. Dit groote 
werk, vooral over trappen en innerljjke bouw
orde, is voor een korten tjjd verschenen cn 
kostte ƒ21.20. Het bestaat uit een flink 
deel tekst of beschrijving, benevens een groot 
folio schuifportefeiiillc met 50 groote dubbele 
platen waarop ruim 1100 figuren met detail-
tcekeningen en plattegronden duideljjk wor
den weergegeven. 
De schrjjver zegt: de constructieleer der on • 
derdeelen van gebouwen behcerscht in hooge 
mate de duurzaamheid en de werken van 
elk gebouw, enz., cn verder een boekwerk, 
dat de constructie van alle onderdeden der 
gebouwen zoo volledig behandelt, dat het 
werkman, baas, studeerende en ar
chitect in allo opzichten bevredigt. 
l)it practisch, uitgebreid, nieuw bouwkundig 
werk, onmisbaar voor elk die met het bouw
vak te maken heeft, verkoopen wjj tjjdeljjk 
uit voor den ongelooflijken spotprjjs van 
slechts ƒ7.00. De geheele voorraad van 
dit kolossaal architectonisch boek (de atlas 
in schuifportefeuille er bjj) is slechts 102 
exempl.', die, omdat het een der practische 
boeken is die er op dit gebied zjjn, spoedig 
zullen zjjn uitverkocht. Iedere Timmerman, 
elke studeerende, ieder particulier die met 
bouwkunde in aanraking komt, zal er schat
ten van nut uit kunnen putten. Spoed, spoed 
dus voor dit eenig nooit anders voorkomend 
aanbod. Uitsluitend bjj GEBB. COHEN, 
te Arnhem of Nijmegen, tegen zending van 
een postwissel. waarop staat Bouwkunde. 
Ad Notam. Indien men franco toezending 
verlangt, kost dit, omdat het circa 5 kilo 
weegt, W cents extra. Hierop by de toe
zending van den postwissel te rekenen, ƒ7.90 
of franco ƒ8.15. 

Gedrukt bjj 6. W. van der Wiel & C°., te kruim. 
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M E D E D E E L I N G E N V A N H E T GENOOTSCHAP. 

1 •. 8 9 2 8 t e gewone vergadering, te houden op Woens
dag 3 0 November, des avonds te 8 uren, in het 
American-hotel op het Leidseheplein alhier. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
et. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Mededeeling en expositie der teekeningen van 

het St.-Elisabethsgesticht, door den heer A . C. Bleys; 
c. Bijdrage van den heer L. J. Rijnink; 
d. Kunstbeschouwing, te geven door de heeren H . 

J. Wigman en W. M . Reijerse; 

2". De heer R. A . Heij heeft de benoeming tot 
bestuurslid aangenomen en zal zich voorloopig belasten 
met de functie van Bibliothecaris en Archivaris. 

3". Op Zondag den 11 December, des morgens 
te 1 0 uren, is voor de leden dc gelegenheid openge
steld tot bezichtiging van het nieuw Centraalstation. 
Leden, die hiervan gebruik wenschen te maken, ge
lieven daarvan kennis te geven aan den 1 ste-Secreta
ris, vóór of op Vrijdag den 9 December. Hun, die 
zich na dien datum of in 't geheel niet aanmelden, zal 
de toegang worden geweigerd. 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

(A. et A.) LOUIS G A L L A I T . 

In den nacht van Zaterdag op Zondag jl. overleed 
de Belgische schilder Louis Gallait, tengevolge eener 
hartkwaal, waaraan hij sinds langen tijd lijdende was 
en die, in de laatste maanden reeds, een spocdigen 
afloop deed vermoeden. 

Daar de schilder den I0 , l , n Mei 1 8 1 0 te Doornik 
werd geboren, bereikte hij den ouderdom van meer 
dan 7 7 jaren. 

Hij begon zijn artistieke studiën in zijn geboorte
plaats, onder de leiding van een kunstenaar van veel 
verdienste, wien hij steeds groote achting toedroeg: 
Hennequin, leerling van David cn grootvader van den 
onlangs overleden schrijver van de vaudeville Bibè. 
Hij zette ze voort en voltooide ze te Parijs, waar hij 
verscheidene jaren doorbracht. Men was toen in den 
bloeitijd van de romantiek, en de eerste schilderijen 
van Gallait zijn dan ook niet vrij van den invloed, 
dien de meesters van dat tijdvak op zijn verbeelding 
en zijn palet uitoefenden. „Karei V doet afstand van 
den troon", waarin men sporen vindt van den invloed 
van Delacroix, Dclaroche en Devérta, is het mees
terstuk van deze eerste periode zijns levens; de grootsche 
opvatting van dit meesterstuk, waarin hij zich een 
volgeling der groote kunstenaars van zijn tijd toonde, 
deed zien dat hij nog slechts weinig behoefde om op 
zijn beurt tot den rang van meester op tc klimmen,. 

De Redactie van Arcliitectura et Amicitia 'stelt zicli alleen verantwoordelijk vuur den inhoud van stukken, gewaarmerkt met dc i n i t i a l e n X ^ A . 
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Gallait was 3 1 jaar oud toen hij met het groote 
doek, dat hij op den Salon te Parijs tentoonstelde, 
het Legioen van Eer verwierf. Men weet, dat de 
schilderij op dit oogenblik in het Musée moderne te 
Brussel is geplaatst, nadat zij langen tijd de groote 
vergaderzaal van het Gerechtshof, in het vroegere 
Paleis van Justitie, had versierd. 

Van dit oogenblik schept de schilder een aantal 
werken, waarin zijn persoonlijkheid zich op zoo tref
fende wijze uit, dat zij zijn naamteekening nauwelijks 
behoeven. Wij bedoelen de serie van de Graven van 
Egmont en Hoorne. Een daarvan, „De onthoofden", 
bevindt zich in het Museum van Doornik, een ander, 
„De laatste oogenblikken", in het Museum te Berlijn. 
In dien tijd voltooide hij een zijner meest populaire 
schilderijen: „Kunst en vrijheid", en de schilderij „Het 
bezoek van Montaigne aan Tasso", thans het eigendom 
van Koning Leopold. 

De veelbesproken schilderij „De pest te Doornik" 
was de laatste poging van dit vruchtbare talent, een 
roemrijke proeve van zijn kunst, die hij op zoo hoogen 
ouderdom nog ten volle meester was. 

Gallait is in menige buitenlandsche verzameling ver
tegenwoordigd. Wij hebben het Museum van Berlijn 
reeds genoemd. Het Luxembourg heeft zijn „Job en 
zijn Vrienden" en het Museum van Versailles bezit 
zijn „Slag bij Cassel" , „Boudewijn tot keizer van Con-
stantinopel gekroond", en de „Inneming van Antiochië", 
waarvan de schets een juweel is. 

Ofschoon Gallait zich in hoofdzaak aan de historie
schilderkunst wijdde, mogen zijn verdiensten als portret
schilder niet gering geacht worden, en wanneer men 
de lijst naging van de beroemde personen , zoo mannen 
als vrouwen, die op de eer gesteld zijn geweest door 
hem op 't doek gebracht te worden, zou men tot ver
rassende resultaten komen. 

Nadat hij achtereenvolgens lid van de Académie royale 
de Belgique, Associé étranger de l''Institut dc France — 
waartoe de Académie des Beaux-Arts hem den 2 0 e " Ja
nuari 1 8 7 0 verkoos in plaats van den grooten Duitschen 
kunstenaar Overbeck — was geworden, beloonde men 
den schilder voor eenige jaren met het grootkruis der 
Leopolds-orde. 

Als kunstenaar, in den waren zin des woords, stelde 
de schilder niet alleen belang in zijn eigen kunst, maar 
interesseerde hij zich voor alle uitingen van het schoone, 
in welken vorm ook. Hij was een hartstochtelijk lief
hebber van de muziek en de „loge infernale" van de 
Monnaic telde hem geruimen tijd onder hare leden. 
Hij was evenzeer een minnaar van de letterkunde en 
sprak er over met smaak, met geest, met die ge-
kuischte juistheid, die de overheerschende trek scheen 
van dit geheel en al aan grootsche, decoratieve schep
pingen gewijde karakter. Wie den ouden meester van 
nabij gekend hebben, weten welken sympathieken in
druk zijn omgang met de menschen maakte. Wanneer 
wij zeggen ouden meester, bedoelen wij daarmee geens
zins dat de zorgen van het leven grooten invloed op 
zijn persoonlijkheid hadden uitgeoefend; ondanks zijn 
sneeuwwit haar en zijn grijzen baard scheen hij jong. 
Zelfs zijn gestalte maakte, ofschoon klein, den indruk 
groot te zijn. De levenskracht van zijn talent, de lange 
lijst zijner werken, de glans van zijn roem zullen zeer 
zeker niet weinig tot dit vreemde verschijnsel van mo
reel gezichtsbedrog hebben meegewerkt. Zelfs de dood 
van Gallait is een bedriegelijke schijn. Zulk een meester 
behoort tot de onsterfelijken. 
(A. et A.) D E INGESTORTE TOREN 

TE GELDROP. 
In het dorp Geldrop bij Eindhoven stond, nog voor 

eenige maanden, midden op het eenvoudige, door een 

muur omgeven kerkhof, eene kerk met toren; voor
zeker een primitieve toestand, waaraan echter zekere 
poëzie niet te ontzeggen was. 

Uit een bouwkundig oogpunt was de kerk van wei
nig beteekenis, uit een practisch oogpunt ondoelmatig , 
daar ze te klein was voor de gemeente. Reeds lang 
bestond het plan een nieuwe kerk te bouwen; eenige 
architecten leverden in besloten wedstrijd plannen in, 
waarop zij tot heden, na jaren wachtens, nog geen be
slist antwoord ontvingen. Gedurende dit tijdperk van 
talmen, besloot men voorloopig een noodkerk te bou
wen , om daarna de oude kerk te sloopen; met een en 
ander werd een aldaar gevestigd timmerman belast. 

Zoo weinig beteekenend de kerk zelve was, zoo flink 
zag de toren eruit, behoudens eene verticale scheur, 
aan de noordzijde langs den traptoren. Het plan was 
dan ook den toren te behouden, reden waarom men, 
alvorens de kerk geheel te sloopen, den toren veran
kerde volgens orders van een architect; de ankering 
werd uitgevoerd door den reeds genoemden timmer
man. Een paar bogen van de schipmuren liet men 
staan, quasi om den toren te steunen tot de ankering 
voltooid was. 

Twee maanden nadat de ankering gereed was, 
stortten, op Zondag 3 0 October 1 8 8 7 , des namiddags 
circa twee uren , de noord- en westgevels van den 
kolossalen toren in, met zich voerende alle balklagen, 
klokken, torenuurwerk, spits enz., kortom niets over
latende dan de zuid- en westgevels , welke daarenboven 
aan de zuidzijde zwaar ontzet zijn. 

De toren, dagteekenende uit de helft der 1 5 e eeuw, 
had vroeger een zeer hooge spits; in 1 6 2 7 woei deze 
met een storm eraf en kwam door het dak in de kerk 
terecht, welke ramp aan t a c h t i g menschen het leven 
kostte. Dank zij de zorgen van twee Geldropsche heeren 
en het helder inzicht, dat zij in den toestand van den 
toren hadden , waren de klokkenluiders op het oogen
blik van de ramp — Zondag 3 0 October 1 8 8 7 — 
niet in den toren aanwezig; juist een oogenblik te voren 
waren zij door genoemde heeren gewaarschuwd. Ware 
dit niet gebeurd, er zouden wellicht v ij f menschen het 
leven bij hebben ingeschoten. De man echter, die 
met den toestand goed bekend moest zijn, had nog 
kort te voren verklaard, dat er hoegenaamd geen ge
vaar bestond, waarom dan ook des Zondagsmorgens 
nog de klokken geluid werden. En dit alles niettegen
staande veertien dagen te voren reeds een van de nieuwe 
ankers gesprongen was, reeds brokken metselwerk bij 
den traptoren hadden losgelaten, en sedert acht dagen 
het torenuurwerk was blijven stilstaan! Moet hier aan 
lichtzinnigheid of onwetendheid gedacht worden? 

Wat toch zijn de redenen, dat de toren is ingestort, 
nadat daarin omtrent twaalf ankers waren aangebracht, 
en terwijl de bouwkundigen zoo zwoeren op de solidi
teit van den toren ? Het ongeluk had niet plaats wegens 
den grooten ouderdom van het bouwwerk, zooals men 
geliefde te verhalen, want hiertegen pleiten: 

ten eerste: de menigte brokken metselwerk van 2 a 
3 M 3 inhoud, die van een hoogte van 35 M . zijn neer
gestort en in hun geheel beneden zijn gekomen: 

ten tweede: het puin, dat grootendeels uit Jieele en 
halve steenen bestaat en niet verbrijzeld is tot gruis; 

ten derde: de hardheid van de metselspecie; 
ten vierde: de twee nog bestaande gevels van den 

toren, die niettegenstaande de hoogte van 37 M . staande 
zijn gebleven. 

Hoewel de toren dus niet wegens zijn ouderdom is 
ingestort, schijnt toch het vertrouwen, dat de beide des
kundigen in de bestaande torenzijden schijnen te stel
len, onverantwoord, daar zij nalieten schoren als anders
zins aan te brengen, ter voorkoming van verdere P h o t o l i t h . v O. .). T h i e m e , A r n h e m 

D E O P M E R K E R N ' '18 v a n 21» N o v e m b e r 1 8 8 7 . 
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instorting of tegen verwoesting door stormweder, zwa-
ren wind enz. 

De toren is tien M . in het vierkant en 37 M. hoog; 
de benedenmuren hebben 2.10 M . , die der ie ver
dieping 1.90 M . , der 2e verdieping 1.75 M . en der 
3e verdieping 1.45 M . zwaarte. Zij waren goed gemet
seld met nog zeer harde specie en van voldoend door
bakken steen. In de zuid- en vooral in de noordzijde 
langs de torentrap liep een scheur van boven tot onder, 
daarenboven was de toren door den traptoren op den 
hoek verzwakt, evenals de zuidzijde, waarin sinds eenige 
jaren in de muurdikte een trap naar het zangkoor was 
uitgehakt. Er was dus eene verzwakking der muren 
op twee plaatsen. Het eerste werk, alvorens de 
kerk zelf te sloopen, had dus moeten zijn, herstel
ling der verbroken muurwerken, vooral onder aan 
den voet des traptorens en wel op flinke wijze. De 
balklagen waren gedeeltelijk vermolmd, de daarbij-
behoorende ankers verroest; kortom, al het houtwerk 
(eikenhout) had vernieuwd en opnieuw geankerd be
hooren te worden. De torenmuren hadden, vóór het 
afbreken der kerk, op de vier hoeken met uiterst stevige 
schoren (drie- of viervoudige) gestut behooren te worden. 
Op enkele plaatsen had men de torenmuren zorgvuldig 
kunnen ankeren met ankers van 70 a 100 mM. zware 
trekkers, zeer zware schieters met moeren enz., zooals 
een verzwakte toren met muren van 2 M . dikte vereischt. 

Niets van dit alles is gedaan; integendeel, de oude 
kerkmuren heeft men bij groote gedeelten doen vallen, 
iets wat ook al niet heilzaam was voor de gescheurde 
torenmuren, en in den kolossalen toren heeft men 12 
a 14 ankers aangebracht, bestaande uit trekkers van 
vierkant ijzer van 38 mM. zijde en schieters lang 0.50 
M . , zwaar 20 bij 80 mM., waarin een geponsd gat 
tot doorlating van den trekker, die aan één der einden 
van moer en schroef voorzien was. Deze veel te lichte 
ankers bestonden ieder nog uit twee gedeelten, in 't mid
den met open haken in elkander gehaakt. Het in door
snede vierkante ijzer droeg dus alleen op de scherpe 
kanten, en de enkele moer was niet bij machte het 
anker strak te spannen. Een en ander is tot verduide
lijking op bijgaande teekening aangegeven. Eén van 
de in het midden sterk doorhangende ankers was na 
de ineenstorting nog in zijn geheel aanwezig en de an
dere waren als rietjes afgeknapt; éénder schieters was 
op het geponsde gat sterk omgebogen. 

Dat de ankers, daargelaten nog of zij zorgvuldig en 
op de juiste plaatsen waren aangebracht, te geringe 
afmetingen bezaten — vierkant ijzer van acht-en-dertig 
millimeters zijde — zal zeker ieder deskundige toege
ven ; nut hebben de ankers in 't geheel niet gedaan, 
veeleer hebben zij de stabiliteit verminderd, tengevolge 
van de menigte gaten, die men door muren van circa 
2 M . dikte (24 of 28maal) heeft moeten hakken. Het 
is nog niet zoo zeker dat de toren, die voorzeker op 
schoonheid kon bogen en uit de goede periode der 
Gothiek afkomstig was, door een beter of een in 
kunstwaarde daarmede gelijkstaand werk zal vervan
gen worden. Uitgenomen de spits, die slechts als 
een noodkap dienst deed, was de kolossus een sieraad 
voor de gemeente; hij getuigde van schoonheidszin, 
offervaardigheid en geloof der Geldropsche voorvaderen. 

Aan de roekeloosheid, onbedachtzaamheid en onkunde 
van de deskundigen onzer eeuw, heeft Geldrop het 
verlies van dien dierbaren reliek en groote financiëele 
schade daarenboven te wijten. 

Aan de twee heeren, die op den 30 October 1.1. 
een wakend oog in't zeil hielden, en, niettegenstaande 
de geruststellende verzekeringen van den deskundige, 
het klokluiden op dat oogenblik verboden, hebben de 
klokluiders het behoud van hun leven te danken. 

Het is te hopen, dat de met dit werk belaste des
kundigen toch eenmaal mogen leercn, dat ook andere 
menschenlevens dan de hunne waarde hebben; alleen 
kunnen zij zich verheugen in een land te wonen, waar 
zulke roekeloosheid straffeloos kan gepleegd worden. (') 
Ware zoo iets voorgevallen , bijv. in Duitschland, den 
architect ware voorzeker zijn brevet van bekwaamheid 
ontnomen. (*) Dat ten onzent hierop geen acht wordt 
geslagen, pleit niet voor vrijheid, maar getuigt van 
ordeloosheid. 

Nader vernemen wij, dat met het weghalen van het 
puin een steen van den toren op het hoofd van cen 
voerman neerkwam , zoodat deze in een bedcnkelijkcn 
toestand verkeert. Het is te hopen, dat bij den bouw 
der nieuwe kerk Geldrop gelukkiger moge zijn. 

Ter gelegener tijd denken wij op den kerkbouw en 
het concours terug te komen. S. 

POLDERS EN P O L D E R B E M A L I N G E N (*). 
Reeds tijdens de regeering der Graven van Holland 

begonnen deze het indijken van laaggelegen gronden aan 
te moedigen, dat echter zonder eenig onderling verband 
geschiedde en uitsluitend bevordering van persoonlijke 
en plaatselijke belangen ten doel had. Die eerste dijken 
waren niet veel meer dan zomerkaden ; zij, die hen legden 
bleven er de bezitters van en verkregen rechten op de 
ingedijkte landen, de polders, doch zij moesten de dijken 
onderhouden. Zoo ontstond het dijkrecht, dat alleen 
door den Graaf werd verleend, die zich ook het hoogste 
gezag voorbehield, zelfs toen bijzondere ambtenaren 
waren aangesteld, met het toezicht belast, nl. de dijkgra
ven. Men beweert, dat het Maiendijkje bij Leiden het 
oudste in Holland is. In de Krimpenerwaard zijn 
mede dijken van vroege dagteekening. 

Willem II en Floris V waren in Holland de eerste, 
die maatregelen namen in het belang der dijken en 
dat van den waterstaat in het algemeen. De laatste deed 
ook een dijk van Amerongen naar Schoonhoven leggen. 
Daarna was het vooral de Ruwaard Albrecht, later 
Graaf, die zich aan dit onderwerp gelegen liet liggen. 
De meeste polders zijn waarschijnlijk na 1600 ontstaan. 

Toen de groote waterschappen werden gevormd, 
kwam er meer verband in de zaak. Naarmate de 
regeering krachtiger werd, richtte zij er meerdere op 
en verleende hen groote macht, ja zelfs de bevoegd
heid van rechtspleging bij overtreding der bepalingen 
van het waterschap. In Holland zijn Woerden (1322) 
en de Zwijndrechtsche waard (1332) waarschijnlijk 
de oudste. 

Door het brengen van het waterniveau beneden het 
maaiveld, kromp de droger wordende grond in en slonk 
soms zelfs vrij belangrijk, zoodat de poldergronden 
langs den Ouden Rijn en den IJsel, die met cen dikke 
laag rivierklei bedekt waren, daalden zelfs tot 2 M . 
onder A.P. 

(') In het nieuwe strafwetboek vinden wij o. a. de volgende artikelen: 
Art. 307. Hi j , aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, 

wordt gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste negen 
maanden. 

Art. 308. Hij , aan wiens schuld te, wijten is dat een ander zwaar 
lichamelijk letsel bekomt of zoodanig letsel, waaruit tijdelijke ziekte of 
verhindering in de uitoefening zijner ambts- of beroepsbezigheden ont
staat, word] gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten huogste 
zes maanden. 

Art. 309. Indien de in dezen titel omschreven misdrijven worden ge
pleegd in de uitoefening van eenig ambt of beroep, kan de straf met 
een derde worden verhoogd, kan ontzetting worden uitgesproken van 
de uitoefening van het beroep, waarin het misdrijf is gepleegd en kan 
de rechter de openbaarmaking zijner uitspraak gelasten. 

(') $ 330 van het Duitsche strafwetboek bepaalt, dat met gevangenis
straf of geldboete gestraft wordt hij, die bij de leiding van een bouw
werk zondigt tegen de algemeen erkende regelen der Douwkunst, zoo
dat daardoor gevaar voor anderen ontstaat. 

(*) Beknopt verslag van eene lezing, gehouden door den heer R. A . 
Heij, in eene vergadering van de Vereeniging Bouwkunst en 
V r i e n d s c h a p te Rotterdam. 
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In de omstreken van Delft en ten noorden van 
Schiedam is de grond over eene groote oppervlakte 
met eene kleilaag bedekt, waarschijnlijk afkomstig van 
het oude binnenmeer bij Rotterdam, hetwelk in gemeen
schap met de zee stond. De bodem aldaar bestaat 
afwisselend uit lagen veen en zeeklei. In vele dezer 
polders is het veen ter dikte van 2.50 tot 4 M. afge
graven , waardoor zeer diepe plassen gevormd zijn. 
Voorheen rustte bij deze wijze van vervening, plasvcr-
vcning genoemd, op de eigenaars niet de verplichting om 
de gevormde plassen droog te maken. Thans wordt 
bij iedere vervening die verplichting opgelegd. Om 
de kosten daarvan te bestrijden, moet uit de opbrengst 
der turf cen slikfonds gevormd en een waarborgfonds 
gestort worden, voor behoorlijke vervening, omdijking 
en op peil malen. 

Niet alle plassen zijn op die wijze ontstaan. Er 
zijn namelijk plassen of meren, zooals het vroegere Haar
lemmermeer, do Zuidpias en vele meren in Noord-Hol
land , die met andere wateren in gemeenschap stonden, 
waaruit het veen , door de werking der stormen, geheel 
of gedeeltelijk is losgeslagen en weggedreven. Thans 
zijn zij drooggemaakt, niet alleen om de aanwinst 
van den grond, maar omdat zij meer en meer een 
gevaar worden voor hunne omgeving, zooals onder 
anderen met het Haarlemmermeer het geval was, dat 
bij een hevigen storm in November 1836 zoo ver buiten 
zijne oevers trad, dat Amsterdam met overstrooming 
bedreigd werd. Ruim eene maand daarna liep het aan 
het andere einde over en zette 8000 H A . land en een 
gedeelte van Leiden onder water. 

Een droogmakerij is niets anders dan een droogge
legde, door de natuur of vervening gevormde plas, 
somtijds van belangrijke diepte, 3.75 tot 5 M. onder 
A.P. Na de droogmaking klinkt de grond nog in, 
vooral als er nog fijn veen, zoogenoemde meermolm, 
op den bodem ligt. 

Men ziet hieruit, dat de polders op tweeërlei wijzen 
worden gevormd. Een droogmakerij is altijd een pol
der, maar een polder niet altijd een droogmakerij, 
doch een door kaden of dijken ingesloten stuk land, 
zonder vrije watergemeenschap naar buiten. 
'\. De diepste droogmakerijen liggen in Zuid-Holland 
en Amstelland. De diepste zijn de Prins-Alexander-
en de Zuidplaspolders, 5 tot 5.75 M . onder A.P., en 
de Mijdrechtsche droogmakerij in Utrecht, 5 tot 5.50 
M . onder A.P. De oudste in Zuid-Holland is, de 
Zoetermeersche meerpolder, die in 1614 werd droog
gelegd. In Noord-Holland dagteekenen de oudste uit 
het midden der X V I d e eeuw. De belangrijkste kwamen 
tot stand tijdens de opkomst der Republiek, van 1610 
tot 1650. In Friesland is de oudste droogmakerij het 
Warregaastermeer (1683). 

De hoogte, waarop men het water in de slooten wenscht 
te houden, wordt aangegeven door den naam zomcr-
peil. In verband met de diepte en den aard der plan
tenwortels, is dat peil voor weiland van 0.30 tot 0.50 
M . , en voor bouwland van 0.80 tot 1 M . beden het 
maaiveld gelegen. Betrekkelijk A.P. ligt het zomerpeil 
van den Prins-Alexanderpolder 6.30 M. daaronder; in 
den Mijdrechtschen polder 6 M . , in den polder Nieuw
koop 5.80 M . , in den Zuidplaspolder 5.61 M. 

Voor de droogmaking is het noodig, dat de plas 
door een dijk wordt ingesloten. Door het uitgraven 
der specie daarvoor, wordt aan de buitenzijde eene 
ringvaart gevormd. Gelijktijdig worden de bemalings
werktuigen opgericht. Zoodra de grond begint boven 
te komen, wordt een begin gemaakt met het verka
velen , dat is het graven of baggeren van tochten en 
slooten, die den polder in kavels splitsen. De tochten 
dienen later tot afvoer van het water naar de bemalings

werktuigen. Zij zijn van 8 tot 12 M. breed. In de 
tochten komt het water door tochtslooten van 6 tot 8 
M. breed. Dwars daarop komen, op afstanden van 
100 tot 200 M . , de 3.50 tot 5 M. breede kavelslooten, 
die met de tochtsloten de grootte der kavels bepalen. 
Tusschen de kavelslooten komen de 3 tot 4 M. breede 
scheid- of heinslooten, die de kavels in drie of vier 
perceelen verdeelen en eindelijk daartusschen de 1 M . 
breede gruppen, welke ten doel hebben het zakken van 
het water uit den bodem te bevorderen. Deze verdeelen 
de perceelen in akkers. De gezamenlijke oppervlakte 
van tochten en slooten moet '/.20 van die des polders 
zijn. Het laatste werk is het zoogenoemde zwart
maken, zijnde het neerslaan van het opgekomen on
kruid , dat met den grond uit de slooten overdekt en 
daarna bezaaid moet worden. 

De eerste zorg voor een polderland is, dat het water, 
hetwelk daarop valt, kan worden verwijderd, en het 
maaiveld , tenminste gedurende den tijd van bebouwing 
en beweiding, voldoende daarboven verheven blijft. Het 
is echter niet alleen regen en sneeuw, die dat water 
aanvoeren, want op vele plaatsen geschiedt dit ook 
door kwel, dat is het water, dat tengevolge van den 
grint- of zandachtigen aard van den bodem onder de 
dijken , daardoor kwelt en in den polder uitkomt. Som
tijds is ook tijdens uitvoering van het werk de kwel 
zeer groot en daardoor hinderlijk, zooals bij de droog
making van het Haarlemmermeer in ruime mate is on
dervonden. 

Over een geheel jaar gerekend is er dikwijls even
wicht tusschen regen en verdamping, somtijds overtreft 
de laatste den regen, doch in sommige tijden van het 
jaar is de regen veel grooter dan de verdamping en 
dan worden de polders met water bezwaard. Er kan 
namelijk 15 tot 20 mM. regen per dag vallen, tegen 
eene verdamping van hoogstens 5 tot 6 mM. Omtrent 
de kennis van dit onderwerp zijn wij veel verplicht aan 
de sedert 1743 gedane waarnemingen op den huize 
Swanenburg, bij Amsterdam. Na 1870 zijn deze in den 
Haarlemmermeerpolder voortgezet. Daaruit blijkt, dat 
in de maanden April tot Augustus de verdamping door
gaans den gevallen regen overtreft, doch van September 
tot Maart valt gem. 208 mM. regen meer dan de ver
damping bedraagt. Het is dit water, dat vóór April 
geloosd moet worden. De loozingsmiddelen moeten 
echter niet naar deze gemiddelden worden ingericht, 
maar naar de grootste hoeveelheid, die verwacht kan 
worden en die somtijds in deze maanden 281 mM. heeft 
bedragen. 

Om zich voor te stellen wat in een polder regenval 
beteekent, stellen wij het geval dat in een etmaal de 
regen 1 mM. de verdamping overtreft. Een mM. hoogte 
geeft 10 M 3 per H A . of 10,000 M 3 waterlast op 1000 
H A . , hetgeen gelijk staat met ongeveer 7 M 3 per 
minuut. Daar nu één paardekracht eener stoommachine 
gelijk is aan 75 K G . per seconde of 4500 K G . per 
minuut = 4.5 M 3 water, 1 M. hoog opgevoerd, dan 
kan hiernaar berekend worden hoeveel kracht zulk een 
werktuig moet ontwikkelen om in elk geval den polder 
op peil te kunnen houden. Bedraagt de hoeveelheid 
regen in plaats van een, 10 mM. meer dan de ver
damping, dan moet de kracht van het werktuig ook 
tienmaal grooter zijn. Tegenwoordig rekent men ge
woonlijk 12 p. k. per 1000 H A . bij een opvoerhoogte 
van 1 M . 

Het maken van een ontwerp voor bemalingswerk
tuigen vereischt in de eerste plaats de vaststelling van 
het vermogen, dat men wil aanwenden. De weg tot 
bepaling daarvan is het eerst aangewezen door den in
genieur G. Simons in zijn nota van 1838, over de stoom-
bemaling van den Haarlemmermeerpolder, en daarna 
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door hem en den ingenieur A . Greve in dc verhande
ling over de stoombemaling van polders en droogma
kerijen, in 1844 uitgegeven door het Bataafsch Genoot
schap te Rotterdam. Daarin wordt vastgesteld voor 
eene polderbemaling op vrijen boezem: één windmolen 
van 25 M. vlucht, voor 650 tot 700 H A . , bij een 
hoogteopvoer van 1 M . ; terwijl 1 p.k. wordt opgege
ven voor 130 H A . tot dezelfde hoogte, dus 5 p.k. 
voor 650 H A . Voor bemaling op gesloten boezem 
wordt dezelfde kracht gevorderd voor 550 tot 600 
HA. Wij zien hieruit, dat het vermogen van een 
grooten windmolen gelijkgesteld wordt met 5 tot 6 p.k., 
hoewel zulk een molen met goeden wind 10 en meer 
p.k. kan uitoefenen. Het gemiddeld gering vermogen, 
dat voor windmolens mag aangenomen worden, is een 
noodzakelijk gevolg van de onzekerheid ol de beweeg
kracht werkelijk beschikbaar zal zijn als die noodig is. 
Volgens waarnemingen in Schieland, zouden aldaar 
per jaar slechts 130 bruikbare winddagen voorkomen. 

Het vermogen der werktuigen voor den Haarlem
mermeerpolder van 1080 p.k. voor 18100 H A . , bij 
een opvoerhoogte van 5 M . , is gelijk aan 1 p.k. voor 
90 H A . 1 M . hoog opgevoerd. Dit is voldoende voor 
een afvoer van 23 cM. per maand. Het mag als vol
doende aangenomen worden voor de drooglegging der 
gronden aan het einde van het winterseizoen. Wil 
men echter op alle eventualiteiten voorbereid zijn, dan 
zou een vermogen, berekend naar de week, waarin de 
meeste regen gevallen is, vereischt worden. De eenige 
moeilijkheid bij dit vraagstuk is vast te stellen 
hoever men wil gaan. Door vergelijking van ver
schillende verslagen over de stichting van stoomgemalen 
ziet men, dat de eischen steeds hooger zijn gesteld. 
In de Beemster is gerekend op een afvoer van 24 cM. 
per maand. Het is mogelijk, dat zij opgevoerd wordt 
tot 1 cM. per dag. Voor een polder van 1000 H A . 
zou dit zijn 100,000 M 3 afvoer per etmaal, waarvoor 
een werktuig van 15.5 p.k. wordt gevorderd voor elke 
M. opvoerhoogte. Gewoonlijk rekent men thans daar
voor 12 p.k. voor normalen toestand, doch gewijzigd 
naar den bijzonderen aard van den grond, de meer of 
minder groote kwel of andere plaatselijke toestanden. 

Ter bepaling van het vermogen van een stoomwerk
tuig moet men bekend zijn: I n . met de grootte van den 
zuiger; 2°. met den door den zuiger afgelegden weg, 
dat is: het dubbele van de lengte van den zuigerslag (heen 
en terug), vermenigvuldigd met het aantal omwentelin
gen van de kruk per seconde; 3". met den nuttigen 
stoomdruk: dat is de druk, die overblijft na aftrek van 
hetgeen verbruikt wordt door schadelijke tegenstanden 
in het werktuig zelf. Het product van deze factoren 
gedeeld door 75 geeft het aantal p.k. bij 1 M. opvoer
hoogte. Het is niet mogelijk met juistheid de ver
spilde kracht voor het in beweging brengen van het 
werktuig en het overwinnen der wrijving te bepalen, 
zoodat daarvoor een gemiddeld verlies wordt aangeno
men. Het is duidelijk, dat het meest volkomen afge
werkte werktuig bij het gebruiken van den vroeger 
aangenomen regel daarvoor een grooter effectief ver
mogen zal bezitten dan het door de rekening aange
toonde gemiddelde. Voor het vermogen van een werk
tuig van lagen druk neemt men gewoonlijk 0.49 per 
c M 3 en voor het aantal zuigerslagen het minimum van 
dat, hetwelk men zich voorstelt dat gedaan kan wor
den. Voor het berekenen van het effectief vermogen 
zal men steeds den indicateur moeten raadplegen. 

Bij de ketels moet het verwarmings-oppervlak geëven-
redigd zijn aan de hoeveelheid stoom, die ontwikkeld 
moet worden. De ondervinding leert, dat het verwar-
mins-oppervlak minstens zooveel M 3 moet bedragen als 
het aantal paardekrachten, die het werktuig uitoefent. 

Beter is het voor elke paardekracht 1.30 M ? te stellen. 
Het eerste stoomwerktuig voor wateropvoer is in 

ons land door Steven Hoogendijk, stichter van het 
Bataafsch Genootschap te Rotterdam, opgericht in den 
Blijdorperpolder aldaar. Het werkte het eerst voor 
de leden van het Genootschap den 12ica Augustus 
1776 en den l i 0 ' " " September voor de stedelijke Re
geering. De beweegkracht was uitmuntend, doch de 
pompen geraakten telkens onklaar. De voornaamste 
reden, dat deze zaak mislukte, moet aan de inrichting 
der wateropvoerings-werktuigen worden toegeschreven. 
De door Hoogendijk ontworpen pompen waren veel 
te zwak. 

Gelukkiger slaagde daarna Rhijnse Lieve Brouwer, 
die op de buitenplaats Groenendaal bij Heemstede een 
stoomwerktuig maakte om water op te pompen ter 
bevochtiging van dorre zandgronden. 

De proef in den Blijdorperpolder werd gevolgd door 
de stichting van een stoomwerktuig in de Mijdrechtsche 
droogmakerij cn iets later in de Krimpenerwaard. De 
toenmalige groote kostbaarheid, die voornamelijk in 
de duurte der brandstoffen bestond, was de oorzaak 
dat het gebruik niet algemeen werd. Men bleef dus 
bij den windwatermolen. De latere verbeteringen in de 
stoomwerktuigen, gepaard aan het veel goedkooper 
worden der brandstof, hebben echter een geheele om
keering in de verhouding tusschen wind- en stoombe
maling teweeggebracht. Sedert de droogmaking van het 
Haarlemmermeer is de toekomst voor de stoombe
maling beslist. De dubbel- en enkelwerkende Corn-
wallis-machines, daarbij toegepast, worden niet meer 
gebruikt, maar de voorkeur is gegeven aan werktuigen 
met draaiende kruk, waarbij men van een standvastige 
lengte der zuigerslagen verzekerd is, iets dat bij balans
machines minder gemakkelijk te berekenen is. 

Het bewijs geleverd te hebben der mogelijkheid van 
stoombemaling door pompen, met een kolenverbruik — 
zij het dan ook onder gunstige omstandigheden — van 
1.5 K G . per paardekracht, is de schoone uitkomst van 
den arbeid, door Hoogendijk begonnen, door Sepkens 
en Simons bij het Haarlemmermeer voortgezet en door 
Fijnje in het Westerstoomgemaal te Rotterdam vol
tooid. Daardoor is een cijfer gegeven, waarnaar bij 
stoombemaling moet blijven gestreefd. Van hoe groot 
belang het verkrijgen van dien maatstaf is, zal men 
inzien wanneer men bedenkt dat thans reeds meer dan 
14,000 paardekrachten werkzaam zijn voor de bema
ling onzer landerijen. Het kolenverbruik voor de meeste 
bedraagt nog minstens 3 K G . per paardekracht en 
vordert eene jaarlijksche uitgaaf van 7 ton, die, bij 
een norm van 1.5 K G . met de helft zou verminderd 
worden. 

Het scheprad is zoo goed als zeker van Hollandsche 
vinding en het eerst bij windmolens toegepast. Bij 
het gewone scheprad is een vaste opleider en wordt 
alleen de voortstuwer in beweging gebracht; gelijke 
inrichting treft men bij den vijzel aan. De afmeting 
van het rad is direct afhankelijk van de hoogte van 
opvoer. Bij hoogen opvoer wordt dus een groot rad 
gevorderd. Het pompiad, in 1868 door Ovcrmars uit
gevonden , is de belangrijkste wijziging die het scheprad 
heeft ondergaan. De naam pomprad heeft zijn oor
sprong hierin, dat de uitvinder bedoelde het scheprad 
zoodanig te verbeteren, dat het de voordeden verkreeg 
van de pomp zonder de hcen-en-weergaande beweging 
van den zuiger. De opleider werd in het benedenwater 
verlengd en aan de zijde van het bovenwater verlaagd, 
zoodat voor- en achterzijde ongeveer op dezelfde hoogte 
kwamen. Door een waterdichte trommel werd de wa-
terkrul tot eene ringvormige ruimte herleid, die door 
ruime toegangen gemeenschap had met het boven- en 
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benedenwater. De waterdichte aansluiting van den 
trommel tegen de krimpmuren werd verkregen door 
houten ringen. De trommel wordt door de dompeling 
in het water naar boven gelicht, waardoor de druk en 
wrijving in de kussenblokken vermindert. De tasting 
is standvastig zoolang de beneden-waterstand niet lager 
wordt dan een bepaald peil. Bij gegeven buiten-middel
lijn , kan de opvoerhoogte belangrijk vergroot worden, 
doordien de trommel als waterkeering dient. In de 
polders Van der Eijgen, Empel en Meerwijk, 1880— 
1881, heeft het pomprad een zeer goede toepassing ge
vonden. 

Deze polders loozen op de Dieze, die sinds i860 
van de Maas is afgesloten door een sluis te Crevecoeur. 
De waterstanden op den Diezeboezem hangen af van de 
gelegenheid tot loozing op de Maas met haar standver
schil van 2.50 tot 5.25 M . boven A.P. De waterstand 
in den polder behoort te zijn 2 M . boven A.P. doch 
hij kan tot 4 M. stijgen. Onder zulke omstandigheden 
kan het gebruik van het gewone scheprad niet tot 
goede uitkomsten leiden. Door den hoogen binnenwater
stand wordt de tasting en dus de waterlast van het 
rad te groot; bij hoogen binnen- en lagen buitenstand, 
zouden de hooge opleiders aanleiding geven, dat natuur
lijke afvoer door het rad verhinderd of in ieder geval, 
het water te hoog opgevoerd werd. Een lage opleider 
met een wachtdeur in drie hoogten zou in dit bezwaar 
kunnen voorzien. De constante tasting en lage op
leider van het pomprad zijn dus hier op hun plaats, 
terwijl de waterdichte trommel waterkeering verzekert 
en de werking mogelijk maakt bij buitenwaterstanden, 
hooger dan de as, die op 4.20 M . boven A.P. ligt, 
en die hier werkelijk voorkomen. Een en ander ver
klaart volkomen, dat het pomprad hier voldoet. Ook 
het stoomwerktuig werkt voordeelig, aangezien het 
kolenverbruik volgens den indicateur I K G . per p.k. 
is. De verhouding van het vermogen in opgevoerd 
water tot het indicateurvermogen is gemiddeld 0.54, 
waarbij de hoogte van opvoer afwisselt van 1.26 
tot 2 M. 

De verschillende nuttige toepassingen, die van het 
scheprad gemaakt zijn, doen de vraag rijzen of het 
niet het meest geschikte werktuig voor stoombemaling 
is, ook met het oog op de aanlegkosten, die wel 
een der hoofdredenen zullen zijn voor zijn menigvul
dig gebruik. Onder de 40 zulke bemalingen, door den 
heer Korevaar gebouwd, vindt men van 25 tot 300 
M 3 per minuut, met opvoerhoogten van 1 M . tot 3.60 M . 
Uit de opgave van sommige is af te leiden een kolen-
verbruik van 2.87 K G . per p.k., een cijfer, iets hooger 
dan dezelfde heer met zuig- en perspompen verkreeg, 
doch lager dan met vijzels. Er zijn echter bezwaren. 
Een minimum brandstofverbruik van 1.5 K G . zal er 
hoogstwaarschijnlijk nimmer mede bereikt worden; 
werktuigen van 10 tot 12 M . middellijn voor een 
opvoerhoogte van 2 tot 3 M. en waarbij een gewicht 
van 35,000 tot 40,000 K G . in beweging is om per seconde 
3 tot 5 M J water op te voeren, mogen niet beschouwd 
worden als het beste, dat de werktuigbouwkunde kan 
leveren. 

Zoolang de windbemaling uitsluitend werd toegepast, 
had de vijzel daarvoor hare verdiensten bij hooge op
brengst en bij geringe verandering in den stand van het 
buitenwater, die niet meer dan 0.50 M. kon bedragen. 
Bij te hoogen stand keert de vijzel het water niet, 
doch bij lagen stand moet het water hooger dan noodig 
is worden opgevoerd. Hierbij komt de onvermijdelijke 
lange as, waarvan als voorbeeld kan dienen die van 
het Nootdorpsche bovengemaal, die 14 M . lang is. 
Bij niet hoogen opvoer wint de vijzel het van het gewone 
scheprad. Ook de omstandigheid, dat bij het gebruik 

van vijzels er in elke gang een of twee molens minder 
kunnen zijn, gold als een groot voordeel, dat andere 
nadeelen op den achtergrond dreef. 

De oud-HolIandsche waterwerktuigen hebben twee 
onbetwistbare voordeden; zij hebben geen kleppen en 
vorderen geen heen- en teruggaande beweging, doch 
nu wij over pompen kunnen beschikken, ingericht niet 
alleen voor eiken hoogteopvoer, maar ook te gebruiken 
bij een zeer veranderlijken stand van het bovenwater, 
is er geen enkele reden meer om aan een minder vol
komen werktuig de voorkeur te geven. 

In de centrifugaalpomp bezitten wij een werktuig, dat 
geen der nadeelen van de oude werktuigen aankleeft, 
gepaard aan hunne voordeden. Eerst in 1848 werd 
de centrifugaalpomp van Apol bekend. Met nog twee 
andere typen, die van Gwyne en Bessemer, was zij 
in 1851 op de wereldtentoonstelling te Londen. Een 
groot gemak voor de toepassing is, dat zij door de 
fabrikanten met waarborg voor de verlangde waterop-
brengst geleverd werden, zelfs met bepaling van een 
maximum kolenverbruik. Hij , die een gemaal moet 
bouwen, heeft niets te doen dan de hoofdzaken op te 
geven en hij ontvangt van den fabrikant prijsopgaaf en 
teekening van de ruimte, waarop bij het ontwerpen van 
het gebouw gerekend moet worden. Deze omstandig
heid maakt het verklaarbaar, dat het gebruik van cen-
trifugaalpompen bij polderbemalingen zoo groot is. 

Somtijds wordt bij deze pomp de afvoerbuis hevel-
vormig gemaakt tot beneden den laagsten stand van 
het bovenwater, dat de bruikbaarheid bij verander
lijke standen daarvan zeer bevordert. Als matige 
brandstofverbruiker kan deze pomp in gevallen van ge
ringe opvoerhoogte echter niet aanbevolen worden. 

Welk werktuig in het vervolg het aangewezene zal 
zijn, daarover is men het nog lang niet eens. Niet 
onwaarschijnlijk echter is het, dat de pompen de grootste 
rol zullen gaan vervullen, hetzij in den vorm van ver
beterde centrifugalen, hetzij in die van verbeterde zuig-
of zuig- en perspompen. 

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 . 
A F D E E L I X G A R N H E M . 

Vergadering van 23 November 1887. 
Na goedkeuring der notulen maakt een der leden de op

merking, dat de klacht over weinige belangstelling der leden 
in de Afdeeling is ter harte genomen, zooals blijkt uit de op
komst van 7 leden; hij geeft echter zijne verwondering te ken
nen, dat van het Bestuur alleen de Voorzitter en de Secreta
ris aanwezig zijn, terwijl slechts door een der afwezige Be
stuursleden kennis is gegeven, dat hij de vergadering niet kon 
bijwonen. 

Hierna werden bezichtigd de antwoorden op de in 1885 door 
de Maatschappij uitgeschreven prijsvragen, zijnde; 

Een turngebouw: 4 ontwerpen; 
Binnenbetimmering voor een eetzaal; 5 ontwerpen; 
Wachthuisje in een stedelijke wandelplaats: 5 ontwerpen. 
De gestelde vraag: »Hoe kan de kwaliteit van schelpkalk: 

beoordeeld of vervalsching geconstateerd worden" wercf door 
den Voorzitter in behandeling genomen. 

Spreker schetst in het begin zijner rede hoe de steenkalk 
uit de groeven wordt gedolven, en hoe door de scheikunde de 
middelen aan de hand worden gedaan om de verschillende 
elementen, waaruit een stof bestaat, aan te toonen. Soms wordt 
echter te veel van de chemie gevorderd. Zoo bestaan alle 
kalksoorten o. a. uit calcinen in verbinding met zuurstof, 
maar het is niet te constateeren of de kalk uit de lagen van 
het juragebergte afkomstig of uit bezinkingen of tertiaire kalk 
bestaat. 

Kalkoxyde komt in de natuur niet voor; alle kalk is minder 
of meer koolzure kalk, die gebrand moet worden om de witte 
stukken op te leveren, die aan allen bekend zijn en waarvan 
men het kalkhydraat maakt. Dit kalkhydraat is echter alleen 
door bijvoeging van zand tot een bindend mengsel te maken, 
dat zich innig met steen kan verbinden. De keuze van het 
zand speelt hierbij een voorname rol , alsook het water, ge
bruikt tot menging van den mortel. Humusstoffen, chloor
natrium en chloorkalium zijn zeer nadeelig in het water. 

Nadat spreker nog eenige wetenswaardigheden omtrent de 
verschillende kalksoorten heeft medegedeeld, oordeelt hij het, 
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voor eene beantwoording der vraag noodig, om vele kalk
soorten te onderzoeken. 

Een monster van 10 gram schelpkalk was door hem opgelost 
in salpeterzuur en gaf slechts een onoplosbaar overschot van 
-n_ io" v, bestaande uit zand en steen. Dezelfde hoeveelheid kluit-
kalk, in salpeterzuur opgelost, gaf een restant, hoofdzakelijk 
bestaande uit kiezelzuur. 

Voor het aantooncn van phosphorzure zouten in de schelp
kalk kan men gebruik maken van molybdeenzure ammonia. 
Spreker geeft als zijne meening te kennen, dat deze proeven 
gelegenheid geven om te onderzoeken of de kalk. welke men 
gebruikt, al of niet bijmengselen heeft, maar geeft daarbij 
den raad zich tevens voor alle zekerheid van de plaats van her
komst te vergewissen. 

Den Voorzitter werd door de aanwezigen voor de gegeven 
wenken dankgezegd. 

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 . Aan den Minister van jWaterstaat is door 

eenige eigenaren van basaltgroeven aan den Rijn een adres 
gericht, waarin zij hun leedwezen betuigen, dat in S 1 van 
het bestek n°. 170 van den Waterstaat (o. a inhoudende: whet 
bouwen van twee schutsluizen, elk bestaande uit 2 gemet
selde sluishoofden, vcreenigd door een schutkolk met muren 
van gebakken steen"i zuilenbasalt voor dien bouw wordt bui
tengesloten. 

Bij vorige requestcn der verschillende baksteenfabrikanten, 
bewaarden de adressanten het stilzwijgen en meenden zij voor 
hunne belangen nog niet te moeten opkomen, aangezien zij 
begrepen, dat zuilenbasalt niet uitsluitend voorgeschreven kon 
worden, en zij ook daarvoor geene bescherming verlangden. 
Het gevolg der beweging, door steenfabrikanten op touw gezet, 
was dan ook in vele gevallen, dat in de bestekken voor den 
bouw van muren het gebruik der beide bouwstoffen, zuilenba
salt en baksteen, facultatief werd gesteld. Van dien weg is 
thans afgeweken, en adressanten verzoeken nu den Minister, 
hierin alsnog verandering te brengen en evenals vroeger ook 
nu facultatief te stellen zuilenbasalt of baksteen. Zij houden 
zich overtuigd, dat deze bepaling in het belang zou zijn van 
den Staat, omdat dan daardoor toch ruimere concurrentie ont
staat. Zij brengen verder nog onder 's Ministers aandacht, dat 
voor de basaltindustrie steeds ons land een der grootste de
bouches oplevert, en bij het grootste deel der staatswerken 
dan ook basalt wordt vereischt öf als metselzuilen, kopzuilen, 
zetsteen, zinksteen enz., en zij wijzen op het nadeelig gevolg, 
dat uitsluiting van metselzuilen noodzakelijk zou moeten heb
ben. Indien toch metselzuilen voor groote muren, dus bij 
groote hoeveelheden, voortaan door baksteen worden vervangen, 
en de basaltgroeven dus hare zuilen in veel mindere hoeveel
heden slechts kunnen afleveren, moet dit van grooten invloed 
zijn op de prijzen der andere soorten basalt. Alzoo zou be

scherming van de baksteenindustrie zeer zeker groot indirect 
nadeel voor den Staat gaan opleveren. Ook de Rijnvaart hangt 
niet den basaltafvoer zoo nauw te zamen, dat ook hierop te 
wijzen aan adressanten niet ongepast voorkomt. 

Van dit adres is aan dc Tweede Kamer der Staten-Generaal 
kopie gezonden, met een adres, waarin gezegd wordt, dat het 
mondeling antwoord, door adressanten van den Minister bij de 
aanbieding van hun request hierop verkregen, voor hen meer 
dan onbevredigend was; immers de minister gaf hun te ken
nen , in dez; aangelegenheid geen steun aan hen te willen 
verlccnen, aangezien hij met het oog op de vele belangen der 
baksteenindustrie deze meende te moeten bevorderen. 

Deze zienswijze van den Minister gaf hun alzoo weinig moed 
om hunnen wensch te verkrijgen, en doet hen voor verdere 
staatswerken vreezen, dat de Minister denzelfdcn weg zou be
wandelen, wat voor den Staat groot nadeel en voor hen, ba
salthandelaren, die hunne uitgebreide exploitatien aan den 
Rijn hebben, eene groote ramp zou zijn. 

A M S T E R D A M . Het Bestuur van de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst heeft zich tot den Minister van Binnen
landsche Zaken gewend inzake de stichting van een Universi
teitsgebouw en zijn leedwezen uitgedrukt, dat sommige 
voorwaarden van het door de Regeering gewenschte programma, 
als het voorschrijven van een bepaalden stijl, een belemme
ring zijn van de vrije kunstuiting der bouwmeesters, die door 
het Gemeentebestuur van Utrecht zijn gekozen om het plan 
te ontwerpen. 

Dit adres is in het Bouwkundig Weekblad opgenomen. 
Z U T F E N . De heeren G. Vas Visser en C. Pels Rijcken heb

ben zich tot den Minister van Watersttat gewend, om eene 
concessie te verkrijgen voor den aanleg en de exploitatie van 
eenen paardentramweg, aanvangende op de Markt alhier en 
loopende eenerzijds langs de IJselkade, over de brug voor voer
tuigen en voetgangers over de rivier de IJsel, langs den straat
weg tot in de bebouwde kom van de gemeente Brummen, en 
anderzijds over de Houtmarkt door de Sprong-, Beuker- en 
Laarstraten, langs den Rijksweg tot het logement van den 
heer G. J. Hunderlink Dzn. te Warnsvcld. (N. R. C.) 

(A. et A.) Den 21 November overleed te Alkmaar de heer 
W. F. du Croix, in leven gemeente-architect aldaar, welke 
functie gedurende meer dan 30 jaren door hem bekleed werd. 

Behalve aan vele belangrijke bouwwerken als scholen, het 
burgerweeshuis enz., welke onder zijne leiding tot stand kwamen, 
blijft ook 's mans naam verbonden aan de omvangrijke restau
ratie van het raadhuis en aan die van het bekende waagge
bouw. Vooral de gevel van laatstgenoemd bouwwerk, een van 
de parelen der Nederlandsche Renaissance, is met veel zorg 
en goeden smaak bijna geheel vernieuwd, en mag als model 
genoemd worden van eene goed geslaagde restauratie. 

De overledene bereikte den ouderdom van 5S jaren en mocht 
zich in de algemeene achting zijner medeburgers verheugen. 

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

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den 6 d '° December 1887, dce 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappjj tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N». 122. 
Levering van stalen dwarsliggers 

met bevestigingsdeelen, in drie 
perceelen, ten behoeve van het 
Vernieuwingsfonds der Staats
spoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens art. 22 van 
het bestek. 

Het bestek ligt van den 23"™ November 
1887 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan de bureaux van 
de Heeren Sectie-Ingenieurs W. J . K L E R K 
DE REUS te Meppel, M. J . V A N DUI.IL te 
Zutfen en H . V A N DER K U N te Venlo en 
is op franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraal-burcau (Afd. Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50 
per stuk. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

Utrecht, den 22"™ November 1887 

! ypSTEMNG, 
BURGEMEESTETTËNTVETHOUDERSvan 

AMSTERDAM, zullen op Maandag 5 December 
1887, des middags te 12 uur, op het Raad
huis, in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van eene Openbare 
Lagere school der 4e klasse 
voor jongens aan de Marnix-
straat nabij het Leidscheplein. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrjjgen ter Stadsdrukkerij, 
tegen betaling van ƒ 1 . — (met twee teeke
ningen). 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architect, Raadhuis kamer 
n°. 101, des ochtends van 10—12 uur, ge
durende de week, welke der besteding voor
afgaat. , 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 
* V A N TIENHOVEN. 

De Seeretarit, 
L E J O L L E . 

Amsterdam, 25 November I8S7. 

A. J . BACON & 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 TV». 8 3 9 , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VERNIEUWINGSFONDS). 

Op Dinsdag den 6 J n December 1887, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappjj tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse I.aan te Utrecht, 
van: 

Bestek N». 105. 
Levering van stalen of ijzeren 

tirefonds, ten behoeve van het 
Vernieuwingsfonds der Staats
spoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens art. 18 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 20"™ November 
1887 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan de bureaux van 
de Heeren Sectie-Ingenieurs H . E. B E L ' X K E 
te Breda, W. 1I0EUFFT tc Rotterdam en 
H . V A N DER K U N te Venlo en \i op franco 
aanvraag (per brief) 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). 

Utrecht, den lSd™ November 1SS7. 

Böiiwterrein te VENLOO. 
Van den Roermondschen weg zjjn eenige 

goed gelegen BOUWTERREINEN te 
Koop, zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen. 

Te bevragen bn den Mr. Timmerman H . 
V A N HASSELT, te Venloo. 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
( V K R M K U W I N G S K O N D S ) . 

Op Dinsdag den 6J™ December 1887, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek N». 121. 
Levering van stalen laschplaten, 

stalen eindplaten, stalen schroef
bouten en ijzeren haak bouten, 
in drie perceelen, ten behoeve 
van het Vernieuwingsfonds der 
Staatsspoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens art. 17 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 2d"'" November 
1S87 ter le/.ing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan de bureaux van de 
Heeren Sectie-Ingenieurs W. .1. K L K R K DE 
REUS te Meppel, M. J . VAN DUIJL te 
Zutfen en H . E. BEUNKE tc Brede en is 
op franco aanvraag (per brief) aan genoemd 
Centraalbureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, teger. betaling van ƒ0.50 per stuk, 

Inlichtingen worden gegeven aan het Ou» 
traalbureau (Aid. Weg en Werken). 

Utrecht, den IS*™ November 1887. 

Den December a, s. hoopt de heer 
J. G. 1,1 ' C i T E X , 

opzichter van tien Waterstaat te Alkmaar, zjjn 

25-JARIG JUBILÉ 
te vieren. Wjj vertrouwen, dat het hem 
op dien godenkwaardigen dag niet aan be
langstelling zal ontbreken. 

EKNIOE VRIENDEN. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K 1,1.1 \ . T I S S O T & C . 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseoron van jjzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

H.&J. SU Y VER, 
P 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 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
S T A H L W E R K „ A U G U S T F E H N ' 

te AUGUSTFEHN. 
Fabriceert als Specia l i te i t : 

Bouten en Staal voor Baggermachines. 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E B T & 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amsterdam. 

Hollandsche IJzeren 
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 5 1 0 December as. des 

namiddags ten twee ure, zal in Kamer N°. 40 
van het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te Amster
dam worden aanbesteed volgens bestek N". 415. 

Het maken van den onderbouw, 
en het maken, leveren en op
stellen van den bovenbouw 
eener draaischrijf van 13.50 M. 
middellijn op het stations empla
cement den Haag, in twee per
ceelen. 

Raming ƒ 3200 perceel een. 
en ƒ 4200 perceel twee. 

Bestekken met teekening zijn tegen beta
ling van ƒ 1.50 per exemplaar te verkrjjgen 
aan het Bureau van den Ingenieur van den 
Weg, Kamer 154 van bovengenoemd Admi
nistratiegebouw, alwaar ook inlichtingen zjjn 
te verkrjjgen. 

Aanwijzing zal geschieden, als in het be
stek is bepaald. De Administrateur. 

JlelrlMMiigetheiltes Skizzirpapler 
J ¥ " . l O O 

rollen yon 0.70 X 10 Meter aus dem Fabrik der Herren CARL SCHLEICHER 
SCHXJLL in Duren, liefern, speziell 

Th. J . DOBBE en ZOON — i n Utrecht. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY L » , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K 1 RADE M A R K . NATUURL. ASPHALT 

AMSTERDAM 
Beltweg N". 3. 

U L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l l w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z y n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zich 

' b j j den Heer te adresseeren aan het 
H . G . K N O O P S C.OZN., 

het leggen van V l o e r e n , 
Kantoor der fabriek, Beltweg S, Amsterdam, 
Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur. W. PATON WALSH. 
of 

BECKER & BLMNMJH. -
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

W A T E R P A S 
I0III1IT 

ARNHEM. DE LINT & C°. 

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 , 

1ANDMETERS,, TEEKENAARS enz. 

Geëmaii/eerrj-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

Oottzeedljh 2 £ S , Botterdam. 
VLOER- en WANDTEGELS, 

IROTTOIR-, CEMENT- E \ I JZERSTEEMEGELS. 
Groote voorraden. 

PI10T0L1TII0GRAPIÏ1E. P I I O T O Z I M R 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 P h * t e l l l h * | [ r a p h l e , 
iijjzoiidei- geschikt voor de reproductie van 
P l a n s , T e e k e n i n g e n enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h e t a i l n c * -
g r n p h i r voor de reproductie van P l a t e n en 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers en op 
zjjne s i i r i o ( j p e - l n r l e l i l l n g voor H H . Knik
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aan vragegratis toegezonden. 

O . J . T H E M E . 

Gedrukt bij 6. W. van der Wiel & C«., te Arnica. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N ' . 4 9 . Z A T E R D A G 3 DECEMBER 18S7. 

R C H I T E C T V R A E T Ï J M I C I T I A 
1 > ^ » ! a ê W i i i i i a i i i t t B i , i i < . 

A.Y7.W. 
«lilden per jaar, bij Redacteur-uiteever F. W. V A N (1F.NDT JCz. AHOXNKMENT ƒ2.25 per 3 maanden of wel se. 

Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advertentie: j vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. \ oor het buitenland 
Bureau van De Of merker. Driekoningenstraat 28, Arnhem. ƒ 7 . 5 0 cn Nederlandsch-Indië ƒ fr-, beiden bij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van ArchitTetüra et Amicitia TAN SPRINGER, ADVKRTEXTIF.N ad 20 eent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
1 - —— - NG. cent voor een bewijsnommer, worden tot \ njdagavond aangenomen 

AFZONDERLIJKE NUMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomeliaan het Bureau van De Opmerker te 

H . ü . JANSEN en A. REIJDl 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den heer 

A KrilMNC, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al wat de Administratie van hel Genootschap betref., aan den beer Arnhem en hi, den Iloofd-correspondent Jon. O. STEMI.ER C/N., Bock-

G . A. ZEEMAN, Leidschestraat 60, le Amsterdam. I handelaar tc Amsterdam. 

B E R I C H T . 
Het nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met 1 Januari 1 8 8 8 . Zij, die vóór dien datum als gewoon, 

buiten- of kunstlievend lid tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopendc jaar van dc betaling der 
contributie vrijgesteld en ontvangen de tot I Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder bijbetaling. 
De contributie voor gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt ƒ 1 2 . — , die voor buitenleden 

ƒ 7 . 5 0 en voor kunstlievende leden ƒ 1 0 . — per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker en verder 
alle gedrukte stukken, en betalen voor liet plaatwerk De Bouwmeester, waarvan de particuliere prijs ƒ 8 . -

bedraagt, slechts zes gulden per jaargang. H E T BESTUUR. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

ie. Tot Eerelid van het Genootschap is benoemd 
de heer A. W. van Dam, te Rotterdam. 

2e. Tot buitengewoon correspondeerend lid voor 
de overzeesche bezittingen in Oost-Indié' is benoemd 
de heer C. W. Hoffmann, kapitein-ingenieur O.-I. L. 

3e. 893e gewone vergadering, te houden op Woens
dag 7 December, des avonds te 8 uren, in het Ame
rican hotel op het Leidseheplein alhier. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Verkiezing van eene commissie van 3 leden (art. 4 1 ) 

ter verificatie der begrooting; 
c. Bijdrage van den heer E. Cuypers; 
d. Kunstbeschouwing, te geven door de heeren H . J . 

Wigman en W. M. Reijerse. 
4 e . De eerstvolgende vergadering der Schetsclub 

zal, in plaats van 5 December, gehouden worden op 
Maandag 12 December, des avonds te halfnegen, in 
Maison Stroucken. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Het maken van prijsschetsen, waarvoor zijn uit

geloofd één eerste en één tweede prijs; 
b. Het verkiezen van twee bestuursleden. 
5 e . Op Zondag den 11 December, des morgens 

te 10 uren, is voor de leden de gelegenheid openge

steld tot bezichtiging van het nieuw Centraalstation. 
Leden, die hiervan gebruik wenschen te maken, ge
lieven daarvan kennis te geven aan den 1 ste-Secreta
ris, vóór of op Vrijdag den 9 December. Hun, die 
zich na dien datum of in 't geheel niet aanmelden, zal 
de toegang worden geweigerd. 

6e. Aan de leden wordt in herinnering gebracht, 
dat de inlevering der ontwerpen voor de 3e algemeene 
prijsvraag, een ingang van een Neder landsch 
consulaatgebouw, moet geschieden vóór of op 
den 13den December 
1 ste-Secretaris. 

1 8 8 7 , aan het adres van den 

Namens het Bestuur: 
De iste-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 

H U L D E B L I J K AAN A. W. V A N D A M , 
afgetreden hoofdleeraar in de bouwkunst aan de Academie 

van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen 
(A. et A.) te R O T T E R D A M . 

Het huldebetoon, door eene groote schare oud
leerlingen aan hunnen alom geachten oud-Ieeraar in 
de bouwkunst gebracht, is een te dankbaar onderwerp, 
dan dat niet het orgaan van een Genootschap, grooten-
deels uit jonge beoefenaars dier kunst bestaande, zulks 
met ingenomenheid zou vermelden. 

Dit moet te meer het geval zijn, wanneer de ge
huldigde niet alleen of voornamelijk als leeraar, maar 

De R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a Jstelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k voor; d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e t d e init ialen KA 
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ook als kunstenaar en baanbreker eener nieuwe richting, 
na een tijdperk van algeheel verval der kunst, eene 
hoogst eervolle plaats onder de levende meesters 
inneemt. 

Wij gelooven daarom onzen lezers, waaronder on
getwijfeld vele oud-leerlingen van den meester ge
vonden worden, geen ondienst te doen met hier, 
nevens de vermelding van het huldebetoon, een kort 
overzicht van 's mans leven en werken te laten volgen. 

A n t h o n y W i l l e m van Dam werd te 's-Hage 
den 2<hn Januari 1 8 1 5 geboren. Door het verlies van 
beide ouders, op nog zeer jeugdigen leeftijd in het 
Burgerweeshuis aldaar opgenomen, werd hij door Re
genten dier inrichting, die zijnen grooten aanleg had
den opgemerkt, op elfjarigen leeftijd naar de Fundatie 
der Vrouwe van Renswoude, te's-Hage, overgeplaatst. 

Eene zorgvuldige opvoeding viel hem in deze schoone 
stichting, die reeds zoovele beroemde mannen had 
voortgebracht, ten deel, terwijl hij tegelijkertijd het 
eerste onderricht in het vak zijner keuze aan de Haag
sche Academie ontving. 

De Belgische onlusten deden hem op 15-jarigen 
leeftijd besluiten, de studiën tijdelijk te staken en tot 
verdediging van den vaderlandschen grond mede uit 
te trekken. Teruggekeerd, doorliep hij met het beste 
gevolg de verschillende klassen der Academie, alwaar 
door hem, nevens verschillende prijzen, ook de zilveren 
rijksmedaille behaald werd. 

Toen in 1 8 3 7 aan de Academie van Beeldende Kun
sten te Amsterdam de wedstrijd gehouden werd voor 
den grooten prijs, door Koning Willem I ingesteld en 
waaraan het stipendium voor eene vierjarige kunstreis 
verbonden was, dong Van Dam mede; hij behaalde 
den palm der overwinning met het ontwerp van een 
krankzinnigengesticht, en begaf zich allereerst naar 
Parijs om gedurende twee jaren zijne studiën voort te 
2ctten onder leiding van den architect Labrouste, bouw
meester van de Bibliothèque St. Genevieve. 

Van Parijs trok de jonge kunstenaar over Zwitser
land naar het klassieke land der kunst en bezocht 
achtereenvolgens de voornaamste Italiaansche kunst
centra, overal de monumenten uit verschillende tijd
perken opmetende en bestudeerende. 

Bij het bezoeken van Paestum en andere plaatsen, 
waar Grieksche tempelruïnen gevonden worden, ont
waakte bij hem de lust om naar Griekenland over te 
steken en, hoewel het programma der reis zulks niet 
vermeldde, bleek de verzoeking hem te groot en be
zocht hij nu ook achtereenvolgens de voornaamste 
Grieksche monumenten. 

Vermelding verdient nog de bijzonderheid, dat het 
toeval hem op reis in kennis bracht met Theophil 
Hanzen; met dezelfde geestdrift voor de klassieken 
bezield, reisden beide jongelieden een tijdlang samen 
en sloten een vriendschapsband, die de tijd nog niet 
heeft kunnen verzwakken. Mocht Hanzen later het 
voorrecht te beurt vallen, zijne ideeën op de meest 
grootsche wijze te kunnen belichamen, terwijl bij de 
scheppingen van Van Dam economie gewoonlijk 
artikel I van het programma was, in liefde voor de 
idealen hunner jeugd zijn zij elkander gelijk gebleven. 

Kort na zijn terugkeer in het vaderland werd 
Van Dam bekroond bij de prijsvraag voor den bouw 
der Zuiderkerk te Rotterdam; ook de uitvoering van 
dit werk werd hem opgedragen en van dien tijd af 
aan vestigde hij zich te Rotterdam als architect en 
werd ook weldra benoemd als hoofdleeraar voor de 
bouwkunst aan de Academie van Beeldende Kunsten 
en Technische Wetenschappen aldaar. 

Voor de Zuiderkerk had Van Dam Gothische vor
men gekozen, en belangrijk is vooral de plattegrond — 

een achthoekige centraalbouw, aan vier zijden met 
veelhoekige absiden uitgebouwd — benevens de koene 
kapconstructie, waaruit de toren zonder verdere on
dersteuning zich verheft. Na voltooiing van dit ge
bouw werd de architect door Koning Willem III tot 
ridder van de Eikenkroon benoemd. 

Van verschillende door hem gebouwde heerenhuizen 
te Rotterdam zijn vooral de in edelen klassieken stijl 
behandelde interieurs belangrijk. 

Als architect der Diergaarde heeft hij deze inrich
ting met tal van fraaie karakteristieke bouwwerken 
verrijkt. Vooral merkwaardig is het groote palmenhuis 
om de grootsche ijzerconstructie van den koepel. Ook 
het monumentale Sociëteitsgebouw werd door hem, in 
verbinding met den architect C. Muysken, ontworpen. 

Vele fabrieksgebouwen als de Heinekensbrouwerij, 
de brouwerij „de Oranjeboom" enz. kwamen onder zijne 
leiding tot stand. 

Verder verdienen nog vermelding de verbouwing van 
den grooten schouwburg, benevens eene gansche reeks 
van kleinere bouwwerken als winkelhuizen en dergelijke. 

Als mensch mag Van Dam zich steeds in de meest 
algemeene achting zijner medeburgers verheugen; zijne 
onafhankelijkheid van karakter, gepaard aan afkeer 
van alles, wat naar vertooning zweemt, doen hem 
kennen als de man uit één stuk, die zich steeds, zon
der aanzien des persoons, door de beginselen der 
striktste rechtvaardigheid laat leiden. 

Geen wonder derhalve, dat bij zijn aftreden als 
leeraar, na eene bijna 40-jarige loopbaan, door een 
aantal zijner nog te Rotterdam gevestigde oud-leer
lingen het plan werd opgevat om den gevierden 
meester een blijk van hulde en waardeering aan te 
bieden, en dat dit voornemen terstond met bijval door 
de overal verspreide leerlingen werd begroet. 

De hiertoe gevormde commissie, bestaande uit de 
heeren: C. W. van Vleuten, Voorzitter, H . Cramer, 
G. J. van der Goes, H . A . Lieuwens, G. J. Morre, 
J. Verheul D.zn., H . W. Veth, J. J. Vormer, H . 
Wakkie, P. A . Weeldenburg, J. J. C. de Wijs en H . 
van der Linden Dz., Secretaris-Penningmeester, besloot 
een gouden eerepenning te doen vervaardigen, die 
j l . Zaterdag werd aangeboden. 

In zijne toespraak tot den heer Van Dam, deed de 
Voorzitter der Commissie uitkomen, dat de oud-leer
lingen, die zijne lessen gevolgd hebben, zich gedron
gen gevoelden, hem uit dankbaarheid voor het van 
hem genoten onderwijs, een blijvend aandenken te 
schenken. Dat dit niet vroeger is geschied, wasvoor 
een deel te wijten aan de moeilijkheid om die oud
leerlingen over een tijdvak van 35 jaren op te sporen. 
Alléén toch van de laatste jaren, waren de namen 
bekend. Indien dus de een of andere oud-leerling niet 
tot deelneming mocht uitgenoodigd zijn, dan is dit on
willekeurig geschied. Daarentegen strekte 't spreker 
tot groote vreugde te kunnen verklaren, dat ieder, die 
erover werd aangesproken , met geestdrift het denk
beeld toejuichte, voorwaar een bewijs: hoe allen den 
bekwamen en humanen man hoogachten. 

Over de keus van het aandenken heeft men zich 
lang beraden. Men wenschte, zooals de Voorzitter 
zich uitdrukte, hem iets aan te bieden, hem waardig, 
hem welgevallig. Men meende niet beter te kunnen 
doen dan een Gouden Eerepenning te doen vervaardi
gen met zijn beeltenis en een toepasselijk opschrift, 
terwijl bronzen afslagen voor de deelnemers verkrijg
baar zouden zijn. „Hebben wij als leerlingen", zoo 
sprak de Voorzitter, „in uwe klasse steeds om de me
daille moeten strijden, dat wij er dan u nu eene aan
bieden, als een bewijs onzer dankbare hulde en waar
deering voor hetgeen wij van u hebben geleerd." Ver-

5 December 1887. D E O P M E R K E R . 395 

der deelde spreker nog mede, dat de hoogst artistieke 
omlijsting van het portret, vóór in het album, ont
worpen en geteekend is door het medelid der Com
missie, den heer J. Verheul Dzn. In dit album, waarin 
de namen der deelnemers ten getale van 1 3 0 alphabe-
tisch zijn vermeld, bevindt zich eene oorkonde, die 
het doel van het geschenk omschrijft en door de leden 
der Commissie is onderteekend. 

De heer Van Dam aanvaarde met ingenomenheid 
het aandenken. Hij zag er een bewijs in, dat zijne 
leerlingen zijn onderwijs hadden gewaardeerd en thans , 
aan den avond van zijn leven gekomen, zal het hem 
eene aanleiding te meer zijn, om te denken aan die 
genoegelijke avonden, toen hij onderwijs gaf. 

Vóórdat de Commissie uiteenging, richtte de heer 
G. J. Morre, leeraar aan de Polytechnische School 
te Delft, nog eenige hartelijke woorden tot den heer 
Van Dam. 

Spreker is overtuigd, dat de heer Van Dam, al 
moge men meenen, dat hij—ontheven van de waarlijk 
dikwijls bezwarende taak om na inspannend dagwerk 
des avonds nog onderwijs te geven — het rustig zal 
hebben, meermalen met weemoed vervuld zal zijn op 
die avonden, waarop hij vroeger onder zijne leerlingen 
placht te verkeeren. 

Met groote opgewektheid toch gaf hij altijd onder
wijs en nimmer heeft iemand onzer waargenomen, dat 
de meester, hoewel vermoeid of wellicht onder den 
invloed van ernstige zaken of teleurstellingen, die zeker 
ieder bouwmeester op zijn weg ontmoet, zulks toonde 
bij het geven van zijn lessen, of voor zijne leerlingen 
afgetrokken of minder humaan was. 

Behalve deze voortreffelijke hoedanigheid zijn zijne 
leerlingen veel aan hem verplicht voor de degelijke 
grondslagen, door hem gelegd. 

In den tegenwoordigen tijd maakt zich de ernstige 
bouwmeester wel eens ongerust voor de toekomst van 
onze kunst, nu er zooveel waarde wordt gehecht aan 
het schilderachtige aanzicht van het geheel en de 
decoratieve behandeling van het détail, terwijl de breede 
opvatting der lijnen en de schoone verhoudingen 
daardoor dikwijls op den achtergrond geraken. 

Maar aan Van Dam hebben wij te danken, dat de 
hoofdzaken en de ware beginselen in onze kunst niet 
gemakkelijk zullen worden voorbijgezien, en hoe hoog 
ook decoratie en bekleeding van het détail in onze 
schatting zij, deze ons niet mogen overvleugelen. 

„Laat het u, geachte leermeester," zoo eindigde de 
spreker, „eene voldoening zijn, in de vele kalme levens
jaren , die wij u toewenschen , dat uwe opvattingen der 
architectuur ons niet alleen zullen bijblijven, maar ook 
naar onze beste krachten zullen worden voortgeplant 
door woord en daad." 

Het Genootschap A r c h i t e c t u r a et A m i e i t i a , 
heeft in de 1.1. Woensdag gehouden vergadering, vooral 
ook met het oog op hetgeen het jongere geslacht aan 
den heer Van Dam verplicht is, op voorstel van het 
Bestuur met eenparige stemmen besloten, den verdien
stelijken bouwkunstenaar het eerelidmaatschap aan te 
bieden. 

Ook een woord van hulde aan de Commissie voor 
haar initiatief en voor de uitstekende leiding der zaak, 
vinde hier zijne plaats.. 

Uiten wij ten slotte den wensch, dat de waardige 
man nog zeer geruimen tijd zijne plaats in de kunst
wereld mag blijven innemen. 

H . G. J. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
Vergadering van Woensdag 3 0 November 1 8 8 7 . 

Na opening der drukbezochte vergadering door den 
Voorzitter, worden de notulen gelezen en onveranderd 
goedgekeurd. 

De Voorzitter installeert daarna het nieuwe bestuurs
lid , den heer R. A . Hey , en stelt voor den heer C. 
W. Hoffmann te benoemen tot buitengewoon corres
pondent voor de overzeesche bezittingen in Ncderlandsch-
Indië. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. 

De heer L . J. Rijnink verkrijgt vervolgens het woord 
tot het houden zijner bijdrage. Als onderwerp had 
spreker gekozen het caoutchouc, zijne behandeling en 
toepassing. Na erop gewezen te hebben, dat de In
dianen reeds eeuwen lang met de eigenschappen van 
het caoutchouc bekend waren en die ten hunnen voor-
deele wisten aan te wenden; hoe zij de grondstof ver
zamelden door insnijdingen in stammen en takken, en 
door hun ruwe handelwijze de boomen uitputten, voert 
spreker zijn hoorders in gedachten rond in de Amster-
damsche caoutchoucfabriek van de firma Pompe en C°. 

In deze fabriek, geheel met electrisch licht verlicht, 
wordt het ruwe caoutchouc, waarvan verschillende 
monsters ter bezichtiging gesteld waren, eerst gekookt 
en daarna gewasschen of gezuiverd; door vermenging 
met zinkwit, krijt of zwavel wordt het vervolgens ge
schikt gemaakt tot het vervaardigen van voorwerpen. 

Spreker behandelt uitvoerig de vervaardiging van 
pakking, kleppen , slangen , ballen, banden enz., wijst 
erop hoe met ontzettende kracht de dunne lagen met 
tusschenlagen van linnen of katoen op elkander geperst 
worden en eindigt zijne leerzame bijdrage met een 
kort woord over het gutta-percha en zijn eigenschap
pen , zoo geheel verschillend van die van het caoutchouc. 

De Voorzitter brengt, namens de Vergadering, een 
woord van dank aan den heer Rijnink, die zijne bij
drage welwillend voor opneming in het Orgaan afstaat. 

De heer A. C. Bleys houdt daarna eene causerie 
over het onlangs aanbesteed St.-Elisabethsgesticht te 
Amsterdam, opgehelderd door interessante perspectie
ven , schetsen en bestekteekeningen. Na de inrichting 
verklaard te hebben van het gesticht, dat voorloopig 
3 2 6 0 M ' oppervlakte beslaat en 1 6 3 bedden zal bevat
ten , doet de heer Bleys eenige mededeelingen van zijn 
ondervinding bij het bezoeken van verschillende inrich
tingen van dien aard in het buitenland. Vooral de 
Fransche gestichten en wel die te Parijs — het Hotel 
Dieu , de Menilmontant — worden door spreker zeer 
geroemd en verre verkozen boven soortgelijke inrich
tingen in Duitschland of België. 

De Voorzitter dankt den heer Bleys voor zijne aan
gename causerie, die later volledig met eenige teeke
ningen in het Orgaan zal worden opgenomen. 

Het voorstel van het Bestuur om den heer A . W. 
van Dam te Rotterdam tot Eerelid van het Genootschap 
te benoemen, wordt met toejuiching aangenomen. 

Wegens het vergevorderde uur wordt de aangekon
digde kunstbeschouwing tot een volgende bijeenkomst 
uitgesteld en hierop de vergadering gesloten. 

( A e t A.) D E CIRCUS-CARRÉ 
De totdusverre gevolgde gewoonte om belangrijke 

bouwwerken, tijdens den bouw of na de voltooiing, in 
dit blad te bespreken, verplicht ons, ook aan den 
nieuwen Circus-Carré, ontworpen door de architecten 
Vuyk en Van Rossem, de noodige aandacht te wijden. 

Ware het omvangrijke gebouw onder de categorie 
van utiliteitsbouwwerken te rangschikken, wij zouden 
kunnen volstaan met eene beschouwing omtrent prac
tische bruikbaarheid en constructieve beteekenis; nu 
echter het gebouw bestemd is om aan de behoefte 
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aan gepaste ontspanning van de bevolking eener groote 
stad te voldoen, en ons het woord „circus" onwille
keurig dc gelijkmatige bouwkunstige meesterwerken 
der klassieke oudheid voor den geest roept, terwijl 
bovendien , door kwistige toepassing van architecto
nische en decoratieve versieringen, kennelijk gestreefd 
is naar iets meer dan eene bergplaats van menschen 
en paarden, zijn wij wel verplicht bij eene bespreking 
van het werk met de eischen der bouwkunst, in de 
ware betcckenis van het woord , te rade te gaan. 

De vreemdeling, die Amsterdam van deze zijde 
binnentreedt, pleegt, dc Hoogesluis bereikt hebbende, 
bewonderend stil te staan , ten einde links en rechts 
van het panorama te genieten, hetwelk de schilder
achtige Amsteloevers te aanschouwen geven. Het 
stadsgezicht met zijne bruggen, sluizen, kruisende 
grachten en twee der schoonste stadstorens op den 
achtergrond, is terecht Europccsch beroemd. 

De nieuwe circus is hieraan echter een motief ko
men toevoegen, dat den totalen indruk geheel wijzigt. 
Zooals het logge kapgevaarte van het gebouw bo
ven alle omringende huizen uitsteekt en het geheele 
tafereel behcerscht, zou men wanen een gashouder 
of ander symbool van moderne industrie gewaar te 
worden. 

Nadert men het gebouw, zoo wordt de eerste in
druk belangrijk gewijzigd; de kap wordt minder zicht
baar en de facade vraagt onze aandacht. In Renais
sance vormen ontworpen , is de parterre-verdieping als 
sousbasement in rustiek blokwerk behandeld , waarop 
eene Korinthische pilasterstelling, door de beide vol
gende verdiepingen heengaande, geplaatst is. Boven 
de kroonlijst is nog eene attiekverdieping aangebracht, 
door kleinere pilasters ingedeeld. 

Doch ook eene andere bijzonderheid moet den be
schouwer , en wel inzonderheid den Amsterdammer, 
onmiddellijk treffen. 

Terwijl toch, op alle andere punten der gemeente, 
door het stadsbestuur den oorlog wordt verklaard aan 
alle uitbouwsels, stoepen , kelderingangen , enz., ja zelfs 
het leggen van eene enkele trede buiten dc rooilijn 
in dc breedste straat of op de stilste gracht niet wordt 
toegestaan, is hier voor de exploitatie van een gebouw 
voor publieke vermakelijkheden, gelegen aan een hoofd
gracht , waar een vrij druk handelsverkeer heerscht, 
vergunning verleend tot het uitbouwen van een over
dekten ingang, die ca. 1.50 M. over het trottoir voor
uitspringt. 

Zulke inconsequential komen ons onverklaarbaar voor; 
wellicht zal in dc toekomst, wanneer „de eischen van 
het verkeer" het genomen besluit mochten doen be
treuren , het verloren terrein door aanplemping aan de 
waterzijde herwonnen moeten worden. 

Bedoelde uitbouw vormt het middcn-risaliet van den 
gevel; op de hoogte der pilasterstelling wordt hier 
door kolommen een overdekt balkon gevormd, ter
wijl op de hoogte der attiekverdieping de gevelmuur 
massief is uitgebouwd. 

De hoofdlijnen van den gevel zijn vrij goed van 
verhouding; het midden-risaliet is echter in proportie 
tot het geheel wat mager en het bekronende fronton, 
dat op de onbeduidende pilasters der attick-verdieping 
rust, verliest zich minder fraai in het bolle kapvlak. 

De ornementale details vertoonen eene storende 
ongelijkheid van schaal en zijn meerendeels niet fraai 
van teekening. Van de frontonvulling is vanaf de straat 
weinig te zien. Bijna de geheele gevel, en ook de 
versieringen, zijn in portland-cement uitgevoerd. 

Op de hoogte der eerste verdieping is langs de 
geheele lengte van den gevel een brandvrij balkon 
aangebracht, door twee ijzeren trappen, die niet tot 

de schoonheid van het geheel bijdragen, met de straat 
verbonden. 

Bij de planverdeeling is blijkbaar niet gestreefd naar 
eene architectonische oplossing; gegeven was een 
rechthoekig terrein; hierin is een cirkel getrokken, 
waaromheen concentrische cirkels de verschillende ran
gen afdeelen. In de overschietende hoeken zijn trappen, 
retiraden, enz. ingedeeld , terwijl de onregelmatige op
pervlakten , die dan nog overbleven, voor corridors be
stemd zijn. 

Boven de hoogste zitplaatsen verheft zich de vierhoek 
van den buitenwand der zaal in onharmonisch contrast 
met den ronden grondvorm; in den vorm der zolde
ring is evenmin eenige harmonie met het grondplan te 
bespeuren. 

Ware de cirkelvorm in buitenwand en dak volge
houden , ongetwijfeld had dit eene betere architectoni
sche oplossing tengevolge gehad en het uitwendig 
aanzien had hierbij slechts kunnen winnen. Eene koe
pelvormige bedekking van de voornaamste ruimte, in 
den geest van die van het Panorama in de Plantage, 
had, bij een beter silhouet van het geheel, vooral ook 
meer cachet en karakter aan het gebouw verleend dan 
de versiering met eenige paardekoppen. 

De verdeeling der zitplaatsen kwam ons goed ge
slaagd voor; op alle rangen is het renperk goed te 
overzien. De hoogste bankenrij is dan ook ruim 14 M . 
boven het grondvlak verheven , zoodat het wel een iet
wat angstig gezicht is, van daar af in de diepte neer 
te zien, te meer daar de banken niet van leuningen 
zijn voorzien. 

Of echter de uitgangen, vooral die voor de hoogste 
rangen, voldoende zijn, zouden wij niet zoo gaaf kun
nen toestemmen. Naar wij vernamen , waren tijdens 
den bouw , tot nog in de laatste dagen, door de brand
weer verschillende veranderingen in het plan bevolen, 
teneinde meerdere veiligheid bij brandgevaar te verzeke
ren. Waarom worden echter de plans, bij de aanvrage 
om vergunning tot bouwen, niet van gemeentewege, ook 
met het oog op veiligheid bij brandgevaar onderzocht ? 
men zou dan de eventueel noodige veranderingen in 
de plans kunnen gelasten en de vergunning eerst ver
leenen , wanneer hieraan voldaan was; wellicht ware dan 
ook eene andere oplossing te vinden geweest, in plaats 
van de onooglijke ijzeren trappen aan den voorgevel. 

De architectonische versieringsvormen in de zaal 
munten niet uit door fraaie conceptie en verhouding; 
aan de lange zijden der zaal worden bovendien de pilas
terstellingen en lijstwerken op de plompste wijze onder
broken door de daartegen eindigende bankenrijen. 

Het decoratieve schilderwerk is zoo beneden alle 
critiek, dat wij ons van de moeite verschoond kunnen 
achten, er eene gedetailleerde beschrijving van te 
geven. Had men kunnen besluiten tot eene beschil
dering in eenvoudige vlakk • tinten , wellicht had als
dan de zaal door hare kolossale afmetingen eenigen 
indruk teweeggebracht. Thans is iedere blik op deze 
tafereelen eene beleediging voor den goeden smaak, 
en het zou alsnog aanbeveling verdienen, deze gruwe
len zoo spoedig mogelijk onder eene dekkende laag 
te doen verdwijnen. 

Hierbij komt nog, dat men voor het vervaardigen 
van dit werk heeft gemeend de hulp van het buiten
land te moeten inroepen; naar wij vernamen, was het 
afkomstig uit het atelier van A . Bredon te Berlijn. 

Ongetwijfeld zullen de architecten, die eene zware 
taak te vervullen hadden , evenmin als wij het schil
derwerk schoon noemen en zullen er zeker andere in
vloeden zijn werkzaam geweest, welke zoovele Neder
landers , die tot iets beters in staat waren, hebben doen 
voorbijgaan. 
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De foyers en restauratiezalen zijn eenvoudig ingericht. 
Aan de paardestallen scheen ons veel zorg te zijn 

besteed; zij zijn ruim en goed verlicht en van steenen, 
gewelfde zolderingen voorzien. 

Het gebouw zal met stoom verwarmd worden; de 
verlichting der zaal geschiedt door eenige gaskronen 
van eenvoudigen vorm. 

Uit alles blijkt, dat met te groote overhaasting is ge
werkt , want al mag het een kunststukje genoemd wor
den , om in zoo weinig tijds een gebouw van die af
metingen te doen verrijzen, de kunst wordt er voor
zeker niet mede gediend. 

Wij hebben gemeend onze beschouwingen omtrent 
de artistieke beteekenis eener groote stichting in de 
hoofdstad des Rijks, waar dagelijks aan landgenoot en 
vreemdeling een feest voor de oogen wordt bereid, 
niet achterwege te mogen houden. De bouwkunst toch , 
meer dan een der zusterkunsten, de maatstaf zijnde, 
waaraan de beteekenis eener natie wordt getoetst, zal 
weinig bevorderd worden door beschouwingen als die, 
welke haar gewoonlijk door de pers, als voorlichtster 
van het publiek, gewijd worden. 

Vermelden wij ten slotte nog, dat het werk werd 
uitgevoerd door den heer B. van Buuren en het voor
namelijk aan zijn voortvarendheid is te danken geweest, 
dat het gebouw in zoo'n minimum van tijd kon voltooid 
worden. 

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 . 
AFDEELING LEIDEN EN OMSTREKEN. 

Vergadering van 25 November 1887. 
De I47 , T ' vergadering kenmerkte zich door eene belangrijke 

kunstbeschouwing. Aan de wanden der zaal was tentoongesteld 
eene prachtige collectie etsen van Unger, naar Frans Hals enz., 
welwillend beschikbaar gesteld door den heer A . W. Sijthoff 
te Leiden. Deze etsen, die om hare kunstwaarde ten hoogste 
worden geroemd, werden door alle aanwezigen met de meeste 
belangstelling bezichtigd. 

Nadat de vergadering met een woord van welkom aan de 
nieuwe leden geopend was, werden de notulen gelezen en 
goedgekeurd, en vervolgens het woord gegeven aan den heer 
P. J. Groen om de tentoongestelde etsen toe te lichten. 

De heer Groen kweet zich op onderhoudende, opwekkende 
wijze van deze taak. Na een inleidend woord, splitste hij zijne 
toelichting in vier deelen en behandelde achtereenvolgens: het 
etsen, de etser, de stukken van den schilder, waarnaar de 
etsen genomen zijn, en ten slotte het een en ander uit het 
leven van Frans Hals. Spreker zeide, dat er drie manieren zijn 
om op koper te etsen, n.1. i° de aquatinta manier, 2 0 het etsen 
in relief en 3 0 de etstypographia, en gaf eene juiste verklaring 
van die verschillende wijzen. 

De uitvinder der etskunst is niet bekend. Een der oudste 
bekende etsen is de «Heilige Hieronymus", door Albrecht Dttrer, 
van het jaar 1512. Vooral Hollandsche en Vlaamsche meesters 
hebben deze kunst beoefend, en onder deze heeft inzonderheid 
Rembrandt schoone etsen geleverd. In Frankrijk wordt de 
naam van Callot, in Engeland die van Hogarth, op het gebied 
dier kunst met lof vermeld. 

Spreker betreurde het, dat onder de vela verdienstelijke 
kunstenaars op het gebied der etskunst, geen Nederlanders 
konden genoemd worden, die met zulk een kunstvaardigheid, 
met zulk een niet te evenaren talent, de etsnaald hanteerden, 
die met zooveel gevoel en uitdrukking het werk van groote 
meesters reproduceerden als de Oostenrijksche Prof. William 
Unger; hij vooral wist met de meeste nauwkeurigheid en ge
nialiteit door zijn keurige etsen de kunstenaarswereld in ver
rukking te brengen en zijne etsen zijn nog door niemand geëven
aard, veel minder overtroffen. Vervolgens besprak de heer 
Groen de verschillende stukken van Frans Hals, om daarna 
eenige trekken en bijzonderheden uit het leven van dien schilder 
ten beste te geven, waarbij in herinnering werd gebracht onder 
welke omstandigheden het portret van Anthonie van Dijck 
door Frans Hals geschilderd werd en wederkeerig dat van 
laatstgenoemde door Van Dijck op het paneel werd te voor
schijn gebracht. 

Spreker eindigde met een welverdiend woord van hulde te 
brengen aan den heer A . W. Sythoff, die met de kostbare 
uitgave dezer etsen het meest doorslaande bewijs heeft geleverd, 
dat liefde voor de kunst de grootste drijfveer voor deze onder
neming is geweest. Genoemde etsen (10 stuks in portefeuille) 
zijn te verkrijgen ad ƒ 7.50. 

Na dankzegging aan den heer Groen voor zijne degelijke 
toelichting, verkreeg de heer C. R. van Ruyven het woord, 

die, om de woorden van den heer Groen te bezigen, een einde 
zou maken aan diens lange toelichting door te trimmen". De 
heer Van Ruyven, die meermalen reeds over het spoorwegwezen 
het een en ander had medegedeeld, toonde ook nu de rechte 
man op de rechte plaats te zijn. Spreker ving aan met in 
herinnering te brengen hoe het remmen, iets van zoo groot 
belang ook in het maatschappelijk leven, vroeger in zijn werk 
ging, dat wil zeggen omslachtig en hoogst zelden met goeden 
uitslag. Bij het remmen zijn er drie zaken, die vooral de 
aandacht verdienen, n.1. de bediening, het toestel en de rem-
kracht: hij maakte twee vormen van het toestel duidelijk, n.L 
sleepende en rollende remmen, en behandelde daarna de nut
tige uitvinding van den Amerikaan George Westinghouse in 
verband met het door spreker uitgevonden toestel, waaraan 
den naam van «Veiligheids- (waarschuwings-) koppeling voor 
spoortreinremmen" gegeven is. Door deze koppeling, welke 
thans bij enkele maatschappijen in proef is genomen, kan men 
zich overtuigen of de verbindingen al dan niet in orde zijn. 
Heeft er een verzuim plaats gehad, dan wordt het treinpersoneel 
gewaarschuwd door een schel fluitje. Deze veiligheidskoppeling 
waarschuwt altijd, dat wil zeggen wanneer ze niet gekoppeld 
en de kraan gesloten is. Bijgevolg kan in een trein nooit 
ongemerkt een kraan gesloten zijn, noch een kraan gesloten 
worden, want de normale stand der kranen is open en een 
gesloten kraan waarschuwt. 

Luide toejuiching was het antwoord, dat de heer Van Ruy-
sen op zijne belangrijke voordracht ontving, welke door ver
schillende teekeningen en modellen op duidelijke wijze toege
licht werd. 

Alsnu was de reglemcntsherziening aan de orde. Na eenige 
discussie werd het artikel, betreffende het Bestuur, gewijzigd 
als volgt. «Jaarlijks, na afloop van de December-vergadering, 
treden twee leden en om de drie jaar één lid van het Bestuur 
af. Zij zijn niet dan na één jaar herkiesbaar." 

Daarna werd met algemeene stemmen besloten adhesie te 
betuigen aan het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst in zake het Utrechtsche Universiteitsgebouw. 

De behandeling der vraag uit de brievenbus: »op welke wijze 
kan men den toestand van den werkbaas verbeteren f en eene 
bespreking van een ingezonden stuk in het Deutsche Dagblad 
betreffende de bouwverordening in deze gemeente, werden 
wegens het gevorderde uur tot de volgende vergadering uit
gesteld. 

V E R E E N I G I N G A R T I E T INDUSTRIAE T E 
' S - G R A V E N H A G E . 

Vergadering van 29 November 1887. 
Na afdoening van eenige huishoudelijke werkzaamheden 

hield de heer J. Verheul uit Rotterdam eene voordracht over 
den door hem gebouwden schouwburg. 

Met het zeer opmerkzame publiek doorliep hij in gedachten 
het geheele gebouw en stond stil bij de voornaamste punten, 
die in een schouwburg de aandacht verdienen, o. a. de maat
regelen bij brandgevaar, bluschmiddelen, verwarming en ven
tilatie, decoratie, tooneelapparaten enz. 

Eene beschrijving van het gebouw werd reeds vroeger in dit 
blad gegeven '), zoodat wij daarbij niet nader zullen stilstaan. 

De heer Verheul ontving voor zijn zeer interessante mede
deelingen den hartelijken dank van den Voorzitter, die de leden 
der Vereeniging in de medewerking van den heer Verheul aan
beval om gezamenlijk cen bezoek aan dien schouwburg te mogen 
brengen. 

U T R E C H T S C H E UNIVERSITEIT. 
De heer Dr. P. J. H . Cuypers, Onder-voorzitter van het Be

stuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, heeft 
in een tegen-adres aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 
de redenen ontvouwd, waarom door hem niet kon worden in
gestemd met den inhoud van het adres van het Bestuur der 
Maatschappij, waarvan in het laatste nommer van dit Week
blad met een enkel woord onder de berichten gesproken werd. 
Dit tegen-adres is in het Bouwkundig Weekblad opgenomen 
en heeft aanleiding gegeven tot eene bestrijding door den heer 
F. J. Nieuwenhuis te Utrecht, welk stuk mede in dit weekblad 
geplaatst is. 

Terwijl Dr. Cuypers tegenover zijn medeleden in het Bestuur 
der Maatschappij eene handelwijze van de Regeering verdedigt, 
die door de groote meerderheid der bouwkunstenaars wordt 
afgekeurd, staat de correspondentie van het Gemeentebestuur 
met den Minister niet stil. 

B. en W . hebben den Raad mededeeling gedaan van de 
briefwisseling, door hen met den Minister gevoerd over het 
Universiteitsgebouw in October en November 1887. 

Het raadsbesluit van 14 October j l . is door B. en W . bij 
schrijven van 18 October aan den Minister gezonden. Hierop 
werd, dd. 8 November, het navolgende antwoord ontvangen 
van den Minister: 

') Zie De Opmerker van 17 September jl . N°. 38. 
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's-Gravenhage, 8 November 1887. 
Na overweging van uw nevenvermeld schrijven en met stil

zwijgen voorbijgaande, dat door u, niettegenstaande mijn schrij
ven van 7 October 11., afd. O., n". 3100, aan den Gemeenteraad 
een ander ontwerp is voorgelegd, dan waaromtrent mijne 
instemming verkregen was, heb ik de eer u te berichten, dat 
ik moet blijven vojharden in mijn verlangen, dat de overeen
komst worde gesloten, vóórdat het programma wordt vastge
steld. Volgaarne bereid zooveel inschikkelijkheid te betoonen 
als 's lands belang bij deze zaak toelaat, heb ik geen bedenking 
dat in het ontwerp-contract, u toegezonden bij mijn schrijven 
van 25 Juli 1887, n°. 1996, afd. O., art. 2 gelezen worde 
als volgt: 

«Contractant ter eenre zal bovenbedoeld gebouw in bruik-
>decning aannemen, mits het voldoe aan de vooraf door hem 
«goedgekeurde opgave van eischen, plannen en bestekken, 
»die door den contractant ter andere zoo spoedig mogelijk 
«daartoe zullen worden ingediend". 

Ik ben voorts bereid in dat contract op te nemen de bepa
ling, geformuleerd in art. S van de laatstelijk door u bij uw 
schrijven van iS October 1.1., n°. 48 ingezonden concept-over
eenkomst. -

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

H E E M S K E R K . 
B. en W. hebben dit schrijven beantwoord bij brief van 25 

November. Hoezeer waardeerende, dat de Minister op twee 
punten zich bereid verklaarde aan 's Raads verlangen toe te 
geven, betuigen B. en W. hun leedwezen, dat er verschil van 
inzicht blijft bestaan omtrent een hoofdpunt, daar de Minister 
verklaart te blijven volharden in het verlangen om de sluiting 
der overeenkomst aan de hehandeling en vaststelling van het 
program van eischen te doen voorafgaan. Nogmaals wijzen 
B. en W. den Minister op de volkomen billijkheid van 'sRaads 
verlangen, om geen overeenkomst te sluiten dan met gelijk
tijdige vaststelling van het program van eischen. Slechts noode 
heeft de Raad zich bereid verklaard: i°. om zich contractueel 
te verbinden tot stichting van het universiteitsgebouw, voordat 
het bouwplan zou zijn vastgesteld; 2°. nog een program van 
eischen met den Minister te gaan vaststellen, nadat reeds ge-
ruimen tijd geleden een ontwerp ter goedkeuring is aangeboden, 
dat overeenkomstig de adviezen van curatoren en senaat was 
opgemaakt, en na overleg met den rijks-bouwkundige was ge
wijzigd. Maar aan den eisch, die thans aan den Raad wordt 
gedaan, om zich tot de stichting te verbinden, alvorens zelfs 
omtrent de grondslagen en hoofdtrekken van den bouw over
eenstemming zij verkregen, kan noch mag dezerzijds worden 
toegegeven. Het mag van den Raad niet worden gevergd, 
dat hij zich verbinde tot stichting van een gebouw, waarvan niet 
dan de bestemming bekend is, en waarvan omvang en inrich
ting geheel van nadere onderhandelingen afhankelijk zullen 
zijn. Dat die eisch de grens van redelijkheid overschrijdt, kan 
in ernst niet worden ontkend; want noch met de belangen van 
het hooger onderwijs, noch met eenig ander rijksbelang kan 
het in strijd worden geacht, dat men zich eerst over de 
hoofdtrekken tracht te verstaan van hetgeen waartoe men 
zich gaat verbinden, allerminst hier, waar men zonder bij
drage van het Rijk ten behoeve van de Rijks-universiteit een 
monumentaal gebouw wil gaan stichten. 

Burg. en Weth. blijven nog steeds vertrouwen, dat de Mi
nister de billijkheid van 's Raads verlangen zal erkennen; zij 
verzoeken Z.Kxc. beleefd maar met den meesten aandrang, 
zich alsnog met de eerste 2 artikelen der door den Raad goed
gekeurde ontwerp-overeenkomst te willen vereenigen. 

«Mochten — zoo schrijven Burg. en Weth. — onverhoopt 
overwegende bezwaren daartegen bij Uwe Excellentie blijven 
bestaan, dan zullen wij, ten einde onzerzijds geen enkel mo
gelijk middel om tot overeenstemming te geraken te verzuimen, 
hoewel noode, toch ons bereid verklaren, om aan den Raad 
voor te stellen zich met het door Uwe Excellentie gewijzigde 
artikel 2 der ontwerp-overeenkomst te vereenigen, indien 

h e tz ij door vooraf te voeren onderhandelingen omtrent het pro
gram van eischen tusschen Uwe Excellentie en ons college over
eenstemming is verkregen, 

hetzi j Uwe Excellentie ons de verzekering wil geven, dat 
er van regeeringswegc, ook later, niet op zal worden aange
drongen, dat in het program van eischen bepalingen worden 
opgenomen, welke in strijd zijn met een der vier volgende 
punten: 

1. de ontworpen vestibule, 
2. de ontworpen richting van den voorgevel, 
3. de bevoegdheid van den Gemeenteraad om over den te 

kiezen stijl tc beslissen, 
4. het n i e t opnemen in het program van bepalingen omtrent 

het inzenden van bouwkundige teekeningen cn omtrent de soort 
en de hoedanigheid der materialen. 

De overige inhoud van het program blijft in dit geval on
aangeroerd, en de beslissing daarover voor latere onderhande
lingen voorbehouden. 

Bij de eerste drie punten zijn, naar onze overtuiging, uit
sluitend de belangen der Gemeente betrokken; aan het vierde 
moeten wij vasthouden met het oog op het vertrouwen, waarop 
ons Bestuur en onze bouwmeesters aanspraak mogen maken, 
terwijl voor de rijksbelangen door uwe Excellentie bij de beoor
deeling der bestekken zal kunnen worden gezorgd. 

Wel is waar weten wij niet, of de Raad termen zal kunnen 
vinden om zich met t :én dezer beide voorstellen te vereenigen, 
maar toch schroomt ons College niet op eigen verantwoordelijk
heid eene uiterste poging te wagen, ten einde omtrent de te 
sluiten overeenkomst het met Uwe Excellentie eens te worden. 

Indien noch het raadsbesluit van 14 October j l . , noch een 
dezer bemiddelende voorstellen de goedkeuring Uwer Excellentie 
kan verwerven, dan zal, naar onze welgevestigde overtuiging, 
tot ons diep leedwezen voor den Gemeenteraad geen middel 
overblijven, om aan den wensch der burgerij en van de Staten 
van het gewest uitvoering te geven. Moge het aan Uwe Excel
lentie niet onmogelijk voorkomen, dat te verhoeden. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Voor het bouwen van een Centraalstation te Keulen is 

thans een prijsvraag uitgeschreven, welke vóór 25 Februari 
e. k. beantwoord moet worden. Alleen Duitsche bouwmeesters 
zijn tot mededinging toegelaten. De uitgeloofde prijzen be
dragen 2000 tot 5000 mark. De grootste moeilijkheid bij de 
beantwoording bestaat daarin, dat het gebouw in de nabijheid 
van den Dom en de Rijnbrug komt te staan en dus met die 
beide merkwaardige en grootsche werken in overeenstemming 
behoort te zijn. 

(A. et A). Te Dusscldorf heeft zich een comité gevormd tot 
het stichten van een gedenkteeken voor Henrich Heine. Het 
Stadsbestuur heeft zich bereid verklaard om voor dit doel een 
terrein in den Hofgartcn kosteloos af te staan. Volgens glo
bale raming zullen de kosten c. a. 50,000 mark bedragen. Baron 
Gustaaf Heine te Weenen, een neef des dichters, heeft het 
Comité reeds een bedrag van 1000 mark doen toekomen. 

(A. et A). Een nieuw gedenkteeken voor Voltaire is onlangs 
op de binnenplaats van de mairie van het <fr arrondissement te 
Parijs onthuld. Het standbeeld, door den beeldhouwer Lam
bert uitgevoerd, stelt Voltaire op jeugdigen leeftijd voor. 

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 . Bij beschikking van den Minister van W a 

terstaat, is bepaald dat, met ingang van 1 Januari iSSS, de 
ingenieur van den Waterstaat der 3e klasse A. E. Kempees, 
zal dienst doen in het 9e district, ten einde werkzaam te zijn 
onder den arrondissements-ingenieur C. de Bruyn, te Amsterdam. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, is be
paald dat, met ingang van 1 Januari 1888, de opzichter van 
den Waterstaat 4e klasse A . Maas zal dienstdoen in het n e 
district en de opzichter 3e klasse L. Kuiler in het 6e district. 

(A. et A.) A M S T E R D A M . De Hooge Raad heeft Maandag j l . 
het vonnis vernietigd der rechtbank alhier, houdende veroor
deeling van den heer J. Gerrits Jr., wegens het bouwen zonder 
vergunning van Burgemeester en Wethouders, en bevestigde 
het vonnis van het vierde kantongerecht alhier, waarbij requi-
rant was ontslagen van rechtsvervolging. Op deze zaak, in 
Dc Opmerker van 12 November j l . besproken, hopen wij in 
een volgend nummer terug te komen. 

— De aannemers van de fundeering voor de bekapping ach
ter het nieuwe Centraalstation hebben besloten de werkzaam
heden dag en nacht voort te zetten, ten einde de premie te 
behalen, aan een vroegere aflevering verbonden. Het terrein 
wordt daartoe verlicht door eene electrische lamp, die ver boven 
het station uitsteekt, en de aandacht trekt van hen, die zich 
op het Damrak bevinden. 

B E N O E M I N G E N . 
— Met ingang van 1 Januari a. s. is 

de adspirant-ingenieur van 's Rijks water
staat R. H . Gockinga te Maassluis bevor
derd tot ingenieur 3e klasse. 

— De Tijd meldt, dat de ingenieur 
Wierda, onlangs naar de Zuid-Afrikaan-
sche Republiek vertrokken, in dienst van 
den Staat en denkelijk aan het hoofd van 
openbare werken zal komen. 

— Door de vereenigde vergadering van 
Delfland werd met algemeene stemmen 
tot ingenieur van Delfland benoemd de 
heer W. de Man. 

— De heer Jhr. C. D. A . G. Everts, 
adjunct-ingenieur bij den aanleg van 
Staatsspoorwegen te Sr.eek, is met 1 Dec. 
e. k. benoemd tot adjunct-ingenieur bij de 
werken tot verlegging van den Maas
mond. 

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

DE LINT & C. 
Oottzeedljk 2 4 8 , Botterdam 

VLOER- en WANDTEGELS, 

TROTTOIR-, CEMENT- INUZERSTEE.WEGELS. 
Groote voorraden. 
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MINISTERIE VAN JUSTITIE. 

OPENBARE 

AANBESTEDING. 
Op Zaterdag 17 December 1887, des namid

dags ten ticee ure, zal in een der Lokalen van. 
het Departement van Justitie te 'S-GRAVEN
HAGE, in het openbaar, bjj enkele inschrij
ving, worden aanbesteed: 

Het driejarig onderhond, aanvan
gende 1 Januari 1888 en eindi
gende 31 December 1880, van: 

Het Paleis van Justitie, het Huis 
van Bewaring en de Strafgevan
genis te ARNHEM. 

De Strafgevangenis te ZUTPHEN. 
Het Reohtsgebouw en Huis van 

Bewaring te TTEL. 
Het Hoog Militair Gerechtshof, 

het Reohtsgebouw en de Straf
gevangenis te UTRECHT. 

Het gebouw te AMERSFOORT, 
waarin het Kantongerecht en de 
Kantoren van de Hypotheken 
en het Kadaster gevestigd zijn. 

Het Rijksopvoedingsgesticht te 
MONTPOORT. 

De Strafgevangenis en het Huis 
van Bewaring te ROTTERDAM. 

Het Huis van Bewaring te DOR
DRECHT. 

De Strafgevangenis te Gorinchem. 
De Strafgevangenis en het Huis 

van Bewaring te 'S-GRAVEN
HAGE. 

Het Kantongereohtsgebouw te 
LEIDEN. 

De Aanbesteding geschiedt in 18 Perceelen. 
Bestekken liggen ter lezing in bovenge

noemde gebouwen en op het Bureau van den 
Ingenieur-Architect voor de Gevangenissen 
en Rechtsgebouwen te's-Gravenhage, en zjjn 

's-Gravenhage. 
Aanwjjzing zal geschieden voor de Ge

bouwen te Zutphen, Tiel, Utrecht cn Rot
terdam, beginnende bjj de Cellulaire Gevan
genissen, den lün December 1887, des na
middags ten P l i ure. 

Voor de Gebouwen te 's-Gravenhage den 
13n December 1887: des voorm. ten 11 ure 
voor het Huis van Bewaring; des nam. ten 
l' / j ure voor de Strafgevangenis. 

Voor de Gebouwen te Arnhem den lSn 
December 1887: voor het Paleis van J ustitie 
des voorm. ten 11 ure, daarna voor het Huis 
van Bewaring, en des nam. ten 1'/» ure 
voor de Strafgevangenis. 

Voor de Gebouwen te Leiden, Montfoort 
cn Dordrecht den 13n December 1887 des 
voorm. ten 11 ure. 

Voor de Gebouwen te Amersfoort en Go
rinchem den 14n December 1887 des voorm. 
ten 11 ure. 

Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den In
genieur-Architect voor de Gevangenissen en 
Itechtggebouwen te 's-Gravenhage, en voorts: 

Voor de werken aan het Paleis van JUB-
titie en bet Huis van Bewaring te Arnhem, 
bjj den Opzichter W . A. Nicola aldaar. 

Voor die aan de Strafgevangenis te Arnhem, 
by den Opzichter A . R. Freem aldaar. 

Voor die te Zutphen, bij den Opzichter F 
H. Ettiger aldaar. 

Voor die te Tiel , bjj den Opzichter G . A. 
Scholten aldaar. 

Voor die te Utrecht, Amersfoort en Mont
foort, bij den Hoofd-Opzichter P. Kreber te 
Utrecht. 

Voor die te Rotterdam, Dordrecht en Go. 
rinchem, bjj den Hoofd-Opzichter G. J . van 
der Goes te Rotterdam. 

Voor die aan de Strafgevangenis te 's-Gra-

venhage, by den Opzichter W. Molenbroek 
aldaar. 

Voor die aan het Huis van Bewaring te 
's-Gravenhage, by den Opzichter J . H . 
Pfeiffer aldaar. 

En voor die te Leiden, bij den Opzichter 
J . Roem aldaar. 

Be Minister van Justitie, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
P. J . V A N BEIJMA. 

H . & J . S U Y V E R , 
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). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
STAHLWERK „AUGÜSTFEHN" 

te AUGÜSTFEHN. 
Fabriceert als Specialiteit: 

Bouten en Staal voor Baggermachines. 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E R T & 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amsterdam. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K M . I X . T I S S O T éi C°. 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van yzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappy tot lievorderiug 
der Bouwkunst Amsterdam. 

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 IV". 3 3 9 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge 

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, eaz. 
Projecten en begrootingen worden sosteloos 

geleverd. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K M . I X . T I S S O T éi C°. 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichting voor het gal-
vaniseeren van yzer. Etalage van verschil
lende monsters op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappy tot lievorderiug 
der Bouwkunst Amsterdam. 

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 IV". 3 3 9 , 

AMSTERDAM. 
Inrichtingen voor openbare gebouwen, ge 

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, eaz. 
Projecten en begrootingen worden sosteloos 

geleverd. 

KLOOS & M LURURGR 
R O T T E R D A SI 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPRUISSEN. 

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

F a i i c o n v a l - , p o r p h i e r - e n basaltkeien. 

Polychr o om-cement 
is het goedkoopste materiaal, 

zoowel voor bepleistering, die volkomen tegen den invloed 
van het weer bestand is, als voor voegwerk. Hoofddepot bij 
Theod. Ferd. Bierhorst te Haarlem. 

Actieve Agenten en Vertegenwoordigers gevraagd. 

Bijzondere voordeden: 
1°. De bepleistering is geiyk van toon cn lichtgrijs, in de kleur van Bentlieimersteen; 
2°. Geen uitwaseming vun kalk of silicaat; 
3°. Geene by gebruik van gewoon cement voorkomende windscheurtjes; 
4°. Eene bepleistering met Polychroom-cement kan beschilderd worden 4 of 5 weken 

nadat zy aangebracht is. De beschildering kan het afwasschen verdragen. 
Zie De Opmerker N". 41 van den vorigen en N". 2 van dezen jaargang. 

D „ , ^ ' m Gouden Medaille 
Weenen 1880. 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. Amsterdam, Weenen, Londen, Boston. 
O p i r e r l c l u t 1 8 3 0 . 

Eenig vertegenwoordiger voor Neder/and 
F E R D . E N Q B R S , Amsterdam, 

Heerenfjrrnclit, bij de Oude Spiegelstraat 11 335. 

GEBR. VAN MALSEN. - Den Haag. 
Vuren-, Grenen-, Eiken-, Noten- of Mahoniehouten Lijsten. Profielen 

naar verkiezing. Deuren, Ramen Lambrizeeringen, Deurbekroningen en 
complete Betimmeringen in alle houtsoorten, worden op bestelling in korten tyd 
geleverd, van goed gedroogd hout. Beeldhouwwerk in hout. Versiering van 
deuren, lijsten cn geheele vertrekken met carton pierre, volgens teekeningen. 
Eikenhouten, Teakhouten en andere blanke Buitendeuren. Schooltafels, 
Parketvloeren, Intarsias, enz. 
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JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven No, 3, Rotterdam, 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Relariflclie Muit- 011 hydraulische kalk. 

Billjjke prjjzen en vrachten. 
Kmistgraniet systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscourant en worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

BKCKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

W A T E R P A S -
10IIIEIT 

en andere 

I N S T R U M E N T E N , 
voor! INGENIEURS ARCHITECTEN, 

LANDMETERS,, jTEEKENAARS enz. 

Ceëmai l lee rd- i ize ren iPEILSCHALEK, 
WEEGWERKTUIGEN. 

li. H O L § B O E R . - ^4-rnliem. 
L e v e r a n c i e r van. Z . M . 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 - , ïïoekmeet- e n a n d e r e i n s t r u m e n t e n 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQÜERRES, MEETKEÏTIKGEN. BRIEF- en PAKKETKALAKSEK, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

NEUCHATEL ASP HALTE COMPANY L™. LONDON 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VOOR REKENING VAN DEN STAAT). 
Op Dinsdag den 20""' December 1887, des 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bjj de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 470. 
Het maken van eene militaire los-

en laadplaats, het leggen van 
een losspoor en het verrichten 
van bijkomende werken op hot 
station ROOSENDAAL. 

Raming ƒ 7 4 0 0 . — . 
De besteding geschiedt volgens | 54 van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 2S"'« November 

1887 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur H , E. B E U N K E tc 
Hreda en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraal-bureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 6 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Cen
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

De aanwjjzing op het terrein zal geschie
den den 13den December 1887 ten 11 ure, 
des voormiddags. 

Utrecht, den 26 ,"» November 1887 

IKAOE M A R K . 

Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 
NATUURL. ASPHALT 

VAN 

VAL D E T l » 
ZWITSERLAND. 

F A B R I E K 
TB 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - . M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e o , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z ( j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e l o n - F n n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
V o o r i n l i c h t i n g e n o m t r e n t h e t l e g g e n v a n V l o e r e n , B e d e k k i n g e n e n z . g e l i e v e m e n z i c h 

t e a d r e s s e e r e n a a n h e t K a n t o o r d e r f a b r i e k , B e l t w e g 3 , Amsterdam, ot b j j d e n Heei 
H . G. K N O O P S C.OZN . , B e e k s t r a a t F . 6 2 , t e Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(VOOR REKENING VAN DEN STAAT). 
Op Dinsdag den 20"'" December 1887, des 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 472. 
Het maken van steigers en een 

uitwijkspoor langs de haven op 
het station BEDTJM. 

Raming ƒ 2 0 5 0 . — . 
De besteding geschiedt volgens § 3'J van 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 28 ," n November 

1887 ter lezing aan het Centraalbureau bjj 
de Moreelse Laan en aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur L . J . D E SONNA-
V I L L E te Groningen 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 bjj 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwnzing op het terrein zal geschie
den den 13den December 1887 ten 11 ure, 
des voormiddags. 

Utrecht, den 26«™ November 1887. 

PHOTOLITHOGRAPHIE, PIIOTOMCOGIAPIIIE 
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. 
D e o n d e r g e t e e k e n d e v e s t i g t d e a a n d a c h t 

o p zijne i n r i c h t i n g v o o r Ph»t»IUh«gr»phl«, 
b i j z o n d e r g e s c h i k t v o o r d e r e p r o d u c t i e va» 
P l a n s , T e e k e n i n g e n e n z . v a n HH. A r c h i t e c t e n 
e n B o u w k u n d i g e n ; o p d i e v o o r P h » t « » l n c « -
graphic v o o r d e r e p r o d u c t i e v a n P l a t e n en 
G r a v u r e s , o o k v a n T e e k e n l n g e n v o o r B o e k w e r 
k e n enz. t e n d i e n s t e v a n H H . U i t g e v e r s e n op 
z i j n e s«éré»ty»«-liirleh*lng v o o r H H . D r u k 
k e r s , a l l e s t o t d e m i n s t e p r i j z e n . 

P r o s p e c t u s s e n m e t p r o e v e n v a n b e w e r k i n g , 
w o r d e n o p franco a a n v r a g e g r a t i s t o e g e z o n d e n . 

Gedrukt by ö. W. van der Wiel & Cf., te Arnlu-

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 50. Z A T E R D A G 1 0 D E C E M B E R 1 8 X 7 . 

MICITIA 

Redacteur-uitgever F. \V. V A N GENI >T JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad en advurtentiën: 

Bureau van De Opmerker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architecture! et Amieitia TAN SPRINGER, 

H. G. JANSEN' en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betreflende, te adresseeren aan den heer 

A. REIJDING, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
enal, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den heer 

G. A. ZEEMAN, Leidschestraat 60, te Amsterdam. 

A.W.W., 
ABONNEMENT ƒ2.25 P e r 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

, vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-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 voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen 

! AFZONDERLIJKE NOMMERS, bij contante betaling ad 15 cent per stuk 
1 en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Opmerker te 
, Arnhem en bij den Iloofd-correspondent J<>l 1. G. STKMI.ER (7.N., Boek
handelaar te Amsterdam. 

B E R I C H T . 
Het nieuwe Genootschapsjaar vangt aan met I Januari 1 8 8 8 . Zij, die vóór dien datum als gewoon, 

buiten- of kunstlievend lid tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende jaar van de betaling der 
contributie vrijgesteld en ontvangen de tot ! Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder bijbetaling. 
De contributie voor gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt f \2.—, die voor buitenleden 
f7.10 en voor kunstlievende leden / 1 0 . — per jaar. Zij ontvangen daarvoor wekelijks De Opmerker en verder 
alle gedrukte stukken, en betalen voor het plaatwerk De Bouwmeester, waarvan de particuliere prijs ƒ 8 . — 

bedraagt, slechts zes 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 HET GENOOTSCHAP. | (A. et A.) LOOD OF ZINK? 
I. 

Bovenstaande vraag zal menig bouwkundige zich bij 
de uitvoering van een werk stellen; goedkoop en goed 
werk is zeker voor den bouwmeester het meest ge-
wenscht. Ik stel mij voor in dit opstel aan te toonen in 
hoeverre men ten opzichte van het gebruik van lood 
of zink kan en mag gaan. Vooraf neem ik evenwel 
de vrijheid eenige beschouwingen omtrent de samen
stelling enz. in herinnering te brengen. 

Het lood was reeds zeer vroeg als bouwmateriaal 
bekend, zooals o. a. uit de Gallo-Romaansche bouw
werken blijkt. Tijdens de regeering der Merovingers 
werden in Frankrijk geheele gebouwen, kerken en 
paleizen met lood gedekt '). 

In de middeleeuwen werd de loodgieterij een wer
kelijke kunst, zoodat het lood toen, behalve in de 
bouwkunst, nog voor het vervaardigen van kunst
werken werd gebezigd. Het lood, dat toen gebruikt 
werd, was minder gezuiverd en bevatte meer zilver en 
arsenicum dan het tegenwoordige, waardoor het duur
zamer was. 

Slechts zelden komt het lood gedegen voor, maar 
het maakt een bestanddeel uit van meer dan twintig 
mineralen, zooals: loodglans, looderts, loodvitriool, enz. 

') Wie hieromtrent uitvoeriger wenscht te worden ingelicht, verwijzen 
wij naar het interessante werkte van K. B. Hoffman: Das Btei beiden 
Vólkern des Altertlinms, Berlin C. Habel (Sainmlung gemeinverstand-
licher, wisscnschaftlicher Vortrttge). Red. 

De R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i e i t i a stelt z.icli a l l e e n v e r a n t w o u r t l e l y k v u u r d e n j n h u i i d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t niet d e i n i t i a l e n A.mT 

ie. Tot leden der Commissie tot verificatie der be
grooting zijn benoemd de heeren J. C. D. di Gazar, 
J. van den Ban en Tymon Meijer. 

2e. Vergadering der Schetsclub op Maandag 12 De
cember, des avonds te halfnegen, in Maison Stroucken. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Het maken van prijsschetsen, waarvoor zijn uit

geloofd één eerste en één tweede prijs; 
b. Het verkiezen van twee bestuursleden; 
Heeren leden der Schetsclub worden dringend uit-

genoodigd op deze vergadering tegenwoordig te zijn. 

3e. Aan de leden wordt in herinnering gebracht, 
dat de inlevering der ontwerpen voor de 3e algemeene 
prijsvraag, een ingang van een Neder landsch 
consulaa tgebouw, moet geschieden vóór of op 
den i3den December 1 8 8 7 , aan het adres van den 
iste-Secretaris. 

4e. Als buitenlid is toegetreden de heer A . H . Zins
meister, te Rotterdam. 

Namens het Bestuur: 
De i8te-Secretaris, 

G. A . Zeeman. 
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Hiervan is alleen het eerste voor de metallurgie van 
beteekenis. 

De methoden, die voor het winnen van het lood 
uit de ertsen gevolgd worden, zijn zeer menigvuldig 
en een volledige beschrijving daarvan zou ons niet alleen 
te ver voeren, maar tevens in dit blad niet thuis behoo
ren. Wij zullen de voornaamste eigenschappen van het 
metaal omschrijven, om zc later aan die van zink te 
toetsen. 

Het lood is een blauwachtig-wit metaal, dat vrij 
goed pletbaar is, doch niet tot draad kan getrokken 
worden: looddraad wordt, evenals looden buizen , door 
persen verkregen. Het smelt bij 2 6 2 " a 3 3 5 " C , terwijl 
het soortelijk gewicht voor het lood in den handel, 
van 1 1 . 3 0 0 tot 1 1 . 3 7 0 bedraagt; in zuiveren toestand 
echter is het soortelijk gewicht 11.445 . Door hameren 
neemt het specifiek gewicht niet toe. 

Vreemd zal voor de meesten de mededeeling zijn, 
dat het lood zacht genoeg is om door insecten le wor
den aangetast (o. a. door de houtwesp, Serex gigas, 
waarvan de aanwezigheid in looden kogels in de Fransche 
arsenalen is bewezen). Tot nu toe is dit bij geen ander 
metaal voorgekomen. 

De volstrekte vastheid van 't lood is zeer gering; 
zij bedraagt voor gegoten lood gemiddeld 0 . 9 5 K . G . , 
voor geplette bladen 0 . 8 2 tot 1 . 7 2 K .G . , voor draad 
2 . 1 3 tot 2 . 3 2 K.G. op 1 mM s . 

Versch afgeschaafde of doorgesneden oppervlakten 
vertoonen een sterken glans, doch door de inwerking 
van de lucht oxydeert het lood en geraakt het over
dekt met een dunne huid (lood-onderoxyde), welke 
gaandeweg nog meer zuurstof en bovendien koolzuur 
opneemt, en allengs in een laag van poedervormig, 
los aancenhangend koolzuur-loodoxyde overgaat. 

Veel sneller volgt de oxydatie bij smelting onder 
vrijen toevoer van lucht; hierbij verkrijgt men de be
kende loodasch, die door gloeiing langzamerhand 
geel loodoxyde, en vervolgens door onafgebroken 
voortgezette zwakke gloeiing onze menie voortbrengt. 

Wanneer het regenwater langs daken stroomt, die 
gedeeltelijk met lood bekleed zijn, of door buizen van 
dit metaal wordt geleid, dan neemt het niet zelden 
lood op en kan de aanleiding zijn tot gevaarlijke on
gesteldheden. Dit lood kan op drie wijzen in het 
water geraken : 1wanneer bladeren of andere organi
sche stoffen in de goten vallen , geven zij, bij hunne 
verrotting, steeds eene zekere hoeveelheid vrij zuur, 
dat het lood oplost; deze loodverbinding wordt later 
door het regenwater weggespoeld; 2 ' . wanneer zee
water aan de zonnehitte op een vlak strand is bloot
gesteld, wordt een deel van het daarin voorkomende 
chloormagnesium ontleed, onder vorming van vrij zout
zuur. Dit laatste wordt door het regenwater opgenomen, 
dat daardoor de eigenschap verkrijgt om het lood aan 
te tasten; 3 " . op plaatsen, waar het lood tegelijker
tijd met water en lucht in aanraking is, vormt zich 
zeer snel loodhydroxyd, dat in water eenigszins op
losbaar is. Regenwater kan derhalve door aanraking 
met looden daken of pijpen, eene niet onaanzienlijke 
hoeveelheid lood opnemen ; de verbruiker zal dus goed 
doen met van tijd tot tijd een onderzoek naar het 
loodgehalte te doen instellen. 

Het lood beveelt zich tot de volgende doeleinden 
aan: bekleeding van hoek- en kilkepers, legeringen 
en dakvensters, dakbedekkingen van gebouwen met 
platen, bekleeding van torens, stortbakken, syphons, 
water-closets, pompen, brugbedekkingen enz. 

Vooral wordt het toegepast bij de aansluiting met 
muren, die, het dakbeloop volgende, slechts eenige 
cM. boven het dak uitsteken. De groote buigzaam
heid van het metaal laat toe, dat het flink op dc dak

bedekkingen (de golvingen van deze volgende) kan 
worden neergedreven, zonder dat daarbij de verbin
ding met het muurwerk iets heeft te lijden. 

Bij het afdekken met lood heeft men er vooral voor 
te zorgen, dat de lappen of overhangende einden zoo
danig zijn omgeslagen, dat de wind, en vooral de sneeuw, 
het water niet in de naden kan drijven en ook het 
water niet door capillaire werking kan opgezogen 
worden. Men moet dus , even als bij de keuze van 
linksche of rechtsche pannen, bij het omslaan van het 
voetlood, rondom een schoorsteen bijv. wel degelijk 
de richting der heerschende winden in aanmerking 
nemen, en er voor zorgen, dat er op die richting 
geen naden vallen; evenzoo zal men het lood, dat 
bijv. in eene goot vrij afhangt, niet tegen de wanden 
daarvan moeten aandrijven. Bij het aansluiten met 
muren wordt het voetlood aan eene zijde zorgvuldig 
ingemetseld; maakt de voegrichting met het af te 
dekken vlak een hoek, dan werkt men met strooken, 
die, al naarmate de voegrichting dit aanwijst, trapsge
wijze ingemetseld en zoodanig over elkaar geslagen 
worden, dat het water bij het afdruipen niet in de 
naden kan dringen. In enkele gevallen zal men tot 
het soldeeren der naden moeten besluiten, ofschoon 
men dit liefst tracht te ontgaan. 

Bij het aansluiten met houten voorwerpen, wordt het 
deklood eenvoudig tegen deze opgedreven en gespijkerd, 
waarbij men door het geven van een doelmatigen vorm 
aan de betimmering of door de spijkerkoppen met sol
deer tc dekken, zooveel mogelijk moet trachten het 
water èn van de naad, èn van de spijkers af te houden. 

Moet het dak aan ijzeren voorwerpen aansluiten, 
dan zal men , ter verkrijging van die aansluiting, lood, 
en in geen geval zink moeten aanwenden, wegens den 
chemischen invloed, dien het ijzer in vereeniging met 
vocht op het zink uitoefent. Dergelijke voorwerpen, 
zooals ijzeren schoorsteenen, enz., dienen dan van een 
flens voorzien te zijn, waartegen men desgevorderd 
het lood zoodanig kan bevestigen, dat de naden gedekt 
blijven. 

Een in den laatsten tijd nog al eens voorkomend 
geval is het bekleeden van het houtwerk van een toren 
met lood; uit den aard der zaak vloeit voort, dat het 
hout moet bekleed worden aan alle zijden, die aan den 
invloed van het weder zijn blootgesteld. Bij deze be
kleeding begint men aan het benedenste gedeelte van 
de stijlen , kolommen, pilasters enz. cn laat de volgende 
plaat ongeveer 1 0 cM. over de voorgaande heendekken, 
zoodat het water evenals bij een dakbedekking van 
de eene plaat op de andere stroomt. Het soldeeren 
van naden moet alleen in die gevallen plaatsvinden, 
waarbij het niet mogelijk is de verbinding op een an
dere wijze te doen geschieden; anders moet men als 
regel aannemen, dat het lood overal moet worden ge
spijkerd. Om den invloed van het rekken en krimpen 
van het metaal zooveel mogelijk onschadelijk te ma
ken , is het noodig dat de te bezigen looden platen niet 
te groot zijn; het ontstaan van scheuren wordt daar
door in veel gevallen voorkomen. 

De toepassing van lood voor bedekking bij houten 
bruggen met keibestrating verdient de voorkeur boven 
die van zink. Ter vermijding van groote kosten past 
men tegenwoordig de volgende constructie toe. Onder 
de deksteenen wordt lood en onder de bestrating zink 
gebezigd; de aansluiting van het lood met het zink 
mag niet gesoldeerd worden, doch moet door middel 
van een roeflat plaats hebben. De reden, waarom het 
lood juist onder de deksteenen aangebracht moet wor
den, heeft tot grond dat kalk sterk op zink inwerkt. 
(Zooals bekend is worden genoemde deksteenen met 
mortel ondermetseld en verder van de noodige ankers 
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en krammen voorzien). Bij een onlangs gesloopte oude 
brug heb ik hiervan een sterk voorbeeld gezien; het 
zink onder de deksteenen was tot de dikte van een 
blad schrijfpapier gereduceerd of geoxydeerd en bo
vendien vol gaten, terwijl het zink, dat met zand ge
dekt was geweest, niet noemenswaard had geleden. 
Men had hier geen roeflat toegepast en dientengevolge 
was het zink achter de deksteenen over de geheele 
lengte vaneen gescheurd. 

Het lood in den handel wordt meestal onderscheiden 
in drieponds-, vierponds-, enz., waarmede bedoeld 
wordt het gewicht in oude ponden per vierkante Rijn-
landsche voet. Toor de herleiding tot het gewicht per 
M', zie men Bernoulli's Vademecum, pag. 9 0 , 4 d e druk. 

Bij het onderhoud van de gemeentegebouwen te Am
sterdam wordt het volgende soldeer toegepast; 

voor nieuwe loodwerken: drie deelen lood en één 
deel tin; 

voor herstellingen of het dichtsoldeeren van lekkages 
in oude of bestaande loodwerken: vier deelen lood en 
één deel tin; terwijl dit moet worden verwerkt als ge
smolten soldeer en met ijzeren bouten; 

voor pompwerken, privaattrechters en dergelijke 
werken, benevens voor alle zinkwerken: twee deelen 
lood en één deel tin. 

Het scheuren van lood langs de soldeernaden vloeit 
uit de omstandigheid voort, dat er op de naad een 
betrekkelijk groote hoeveelheid metaal is aangebracht, 
hetwelk bij rekken en krimpen geen gelijken tred houdt 
met het lood; om dit gebrek te voorkomen wordt in 
den laatsten tijd het soldeeren met de waterstoflamp 
toegepast, door gewone dampkringslucht aangeblazen. 
Bij deze methode wordt geen gebruik gemaakt van het 
gewone soldeer, maar wordt de verbinding van de looden 
platen verkregen door het aan elkander smelten van 
de beide stukken, waarbij als vloeimiddel een dun 
strookje lood of fijn geschrapt lood gebezigd wordt; 
de vlam van de lamp wordt langzaam over den tc sol
deeren naad voortbewogen en door het voortdurend 
afsmelten van het vloeimiddel worden de beide looden 
platen innig met elkander verbonden. Het is duidelijk 
dat bij deze wijze van soldeeren over het geheele opper
vlak van de gootbekleeding een gelijkmatige trekking 
en krimping plaats vindt, terwijl het scheuren langs of 
bij de soldeernaden niet kan plaatsvinden, omdat deze 
uit hetzelfde metaal bestaan en dus de geheele be
kleeding als 'het ware uit ééne plaat is samengesteld. 

In een volgend artikel hoop ik het zink cn zijne 
eigenschappen te behandelen, en daarna het voor en 
tegen van beide metalen, als bouwstof beschouwd, te 
vergelijken. L. J. R. 

( Wordt vervolgd.) 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 
Vergadering van Woensdag 7 December 1 8 8 7 . 

Na opening van de vergadering door den Voor
zitter, worden de notulen gelezen en onveranderd goed
gekeurd. 

Onder de ingekomen stukken was een schrijven van 
den heer A . W. van Dam te Rotterdam, die in har
telijke bewoordingen zijn benoeming tot Eerelid aan
vaardde. 

Tot leden der Commissie tot verificatie der begroo
ting voor het jaar 1 8 8 8 werden benoemd de heeren 
J. C. D. di Gazar, J. van den Ban en Tymon Meijer. 

De heer Cuypers, verhinderd zijnde de aangekon
digde bijdrage te houden, gaf daarvoor in de plaats 
eene kunstbeschouwing van een werk over Pompeji. 

Voorts gaven de heeren Wigman en Reijerse de 
aangekondigde kunstbeschouwing, eerstgenoemde van 

Motifs historiques de Cèsar Daly en laatstgenoemde van 
het werk F Art décoratif. 

Na eenige huishoudelijke mededeelingen van Voor
zitter en Penningmeester over de leening, wordt de ver
gadering gesloten. 

(A.etA.) E E N E KUNSTNIJ V E R H EI DSTENTOON-
STELLING. 

De te Dordrecht gevestigde „Vereeniging voor Vak 
en Kunst" is voornemens in Februari 1888 te dier 
plaatse eene tentoonstelling te houden van voortbreng
selen der kunstnijverheid. 

Uit het programma, dat wij hieronder in zijn ge
heel laten volgen, blijkt, dat de inzending alleen voor 
leden en begunstigers der Vcreeniging is opengesteld 
en er geen plaatshuur zal worden in rekening gebracht. 

De geheele uitsluiting van niet-Ieden zou voor ons 
geen reden tot aanbeveling zijn, ware dit bezwaar niet 
grootendeels opgeheven door de bepaling, dat het lid
maatschap, tegen betaling van slechts ƒ 2 . 5 0 per jaar, 
voor ieder toegankelijk is. 

Bekroningen worden naar het schijnt niet uitgeloofd, 
waar zeker veel voor, doch ook veel tegen te zeggen is. 

Ook trof ons de bepaling, dat het Bestuur, hoewel 
zooveel mogelijk voor de voorwerpen zullende zorg
dragen , zich evenwel niet aansprakelijk stelt voor be
schadiging , van welken aard ook. Het komt ons 
voor, dat het Bestuur eener tentoonstelling om meer 
dan eene reden, althans voor brandassurantie moet 
zorgdragen, al zou voor dit doel eene vaste percen
tage der aangegeven waarde van de inzenders geheven 
worden. 

Overigens verdient het streven der Vereeniging, waar
van de heer J. A . Smits van Nieuwerkerk het Eere
voorzitterschap bekleedt, aller waardeering en steun. 

Het organiseeren van vaktentoonstellingen in welva
rende provinciesteden als Dordrecht, moet heilzaam 
werken op de ontwikkeling en den bloei onzer nationale 
kunstnijverheid. Wij uiten daarom den wensch, dat in 
het volgend jaar, nevens de meesterwerken uit vroegere 
tijden , waarop de aloude stad van Jan van Terwen en 
Aelbert Cuyp kan bogen , eene rijke oogst van fraaie 
inzendingen een aantrekkingspunt te meer moge zijn 
voor bezoekers der schilderachtige, echt Oud-Holland-
sche stad, en het Bestuur der „Vereeniging voor Vak 
en Kunst", in een schitterend succes der tentoonstelling, 
stof tot voldoening voor zijn streven moge vinden. 

Het programma luidt als volgt: 
A r t . 1. De tentoonstelling zal gehouden worden in 

een daartoe geschikt gebouw en voor het publiek ge
opend zijn voor den tijd van minstens 6 dagen. 

A r t . 2. De inzending op deze tentoonstelling is 
uitsluitend vrij voor leden en begunstigers der Ver
eeniging. 

A r t . 3 . Ter opluistering kunnen werken van oude 
kunstnijverheid worden ingezonden. 

A r t . 4. De opgaaf van inzending, met vermelding 
der groep, waarin men wenscht in te zenden, alsmede 
van de plaatsruimte, die verlangd wordt, moet geschie
den , vóór ultimo December 1 8 8 7 , door franco toe
zending van het ingevulde biljet, model no. I , aan 
den Secretaris, den heer H . E. van der Kaa, Van-
Strijsingel no. I , te Dordrecht. 

Ar t . 5. Het Bestuur behoudt zich het recht voor 
tc beoordeelen, of de voorwerpen al of niet voor deze 
tentoonstelling geschikt zijn. 

A r t . 6. De dag van inzending der voorwerpen, het 
gebouw waarin de tentoonstelling gehouden zal worden, 
alsmede de dag voor het terughalen der voorwerpen, 
zal nader en bijtijds bekendgemaakt worden. 
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A r t . 7 . Het Bestuur zal zooveel mogelijk voor de 
voorwerpen zorgdragen, zonder zich evenwel voor be
schadiging, van welken aard ook, aansprakelijk te stellen. 

A r t . 8 . Geen plaatshuur zal van de inzenders ver
langd worden; voor plaatsing en weghaling zal echter 
iedere inzender aansprakelijk zijn. 

A r t. 9 . Leden en begunstigers hebben vrijen toegang. 
Niet-leden tegen een later te bepalen entree. 
A r t . 1 0 . Het Bestuur behoudt zich het recht voor 

uitspraak te doen in alle gevallen, waarin niet of on
voldoende bij dit programma voorzien is. 

A r t . 1 1 . De tentoonstelling zal zich bepalen tot de 
navolgende groepen, te weten: 

Groep I. Ontwerpen van gebouwen en kunst, toe
gepast op hunne versiering, bevattende werken in 
steen , marmer, terra-cotta, sgraffito, enz. 

Groep II. Kunst, toegepast op de stoffeering van 
gebouwen, als: werken in hout, timmer- en meubel
werken , kunstdraaiwerk, spiegel- en schilderijlijsten, 
decoratief schilderwerk, glasschildering, behangsel
papier , enz. 

Groep III. Ontwerpen voor den aanleg van tuinen, als
mede voorwerpen tot hunne versiering, als vazen, beeld
groepen, fonteinen, mandwerken, bloemdragers, enz. 

Groep IV. Kunst, toegepast op de bewerking van 
onedele metalen, bevattende werken in ijzer, koper, 
lood , zink, blik, brons, tin, enz. 

Groep V . Kunst, toegepast op de stoffen voor klee-
en huishoudelijk gebruik, als tapijten, voortbrengselen 
in wol, linnen, borduurwerk, vrouwelijke handwerken. 

Groep VI. Kunst, toegepast op het vervoermiddel, 
in hoofdzaak narresleden, tuigen enz. 

Groep VII. Kunst, toegepast op de graphische kun
sten ; hout-, steen- en metaalgravure, lettervormen, 
stempels en wapenversiering. Photographie, oleo- en 
chromolithographie, calligraphic, enz. 

Groep VIII. Kunst, toegepast op lederwerk, boek-
binderswerk enz. 

Groep IX. Middelen ter verspreiding van kunstzin 
en goeden smaak, als gipsafgietsels , onderwijs-methode 
en leermiddelen. 

Groep X . Kunst, toegepast op porselein en aarde
werk , als beschilderde vazen, schotels en tegelwerk. 

Wij vernemen, dat de ruime lokalen van Musis Sa
crum voor het houden der tentoonstelling gratis zijn 
afgestaan. 

(A. et A.) VERGUNNING TOT BOUWEN. 
Overeenkomstig dc conclusie van den advocaat-gene

raal (zie ons nummer van 3 December) heeft de Hooge 
Raad der Nederlanden den 2 8 November 11. vonnis 
gewezen in de zaak van den heer J. Gerrits Jr. 

Hiermede is dus uitgemaakt, dat Burgemeester en 
Wethouders de bevoegdheid missen tot het geven van 
voorschriften omtrent het stichten van bouwwerken en 
ook tot het weigeren eener gevraagde vergunning tot 
bouwen, zoo deze namelijk niet is gegrond op een 
door den Gemeenteraad vastgestelde verordening in het 
belang van openbare orde, veiligheid en gezondheid. 

Art. 6 2 5 van het Burgerlijk Wetboek zegt, dat de 
eigendom vrij is, zoolang hij niet door wetten cn open
bare verordeningen, door de bevoegde macht daargcsteld, 
wordt beperkt. 

Als bevoegde macht tot het maken van verordeningen 
wordt blijkens dit vonnis alleen erkend de Gemeente
raad , waaruit volgt, dat alle bestaande verordeningen 
op het bouwen, welke door deze lichamen zijn vast
gesteld en door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd, 
van kracht blijven. 

De gevolgtrekking, door sommige bladen naar aan-

, leiding van dit vonnis gemaakt, dat voortaan geen ver-
1 gunning tot bouwen behoeft aangevraagd te worden, 
j en ieder op eigen grond geheel vrij is om te bouwen 
j ofte verbouwen op wat wijze hij verkiest, is dus onjuist, 
j Vreemd mag het echter genoemd worden, dat in al 
i den tijd, gedurende welke bouwverordeningen in wer-
! king zijn, nog aan niemand het onwettige van het 
j eigenmachtig optreden van Dagelijksche Besturen in 
I deze is opgevallen en dat een proces over deze quaes

tie alle instanticn moest doorloopen (de vrijspraak van 
den kantonrechter berustte op andere gronden), alvorens 
door den rechter het voorgenoemde artikel van het 
Burgerlijk Wetboek werd toegepast. 

(A. et A). INGEZONDEN. 
Den Haag, 2 December 1 8 8 7 . 

Weledele heer Redacteur, 
Zou er niet een beetje zoogenaamd kunst- en vlieg

werk voor noodig zijn om het omvervallen van een 
huis te voorkomen , waar de geheele bovenbouw rust 
op een boog met eene spanning van 5 . 2 M . , waarvan 
de tegendruk aan eenen kant bestaat uit een pilaster 
van ± 2 ' / , steen. 

Heusch, ik zou bang zijn erin te wonen. 
Beziet de twee gevelontwerpen, plaat 1 0 van De 

Bouwmeester eens. Aldaar zult u een dergelijk ont
werp vinden van den heer Weissman. 

Misschien kan het, omdat zoo men zegt „alles kan", 
maar ik geloof dat niet velen het zouden durven maken. 

Bouwmeesters teekenen immers niet, wat zij niet 
maken kunnen? 

Het huisje heet „in de Son". Zou de heer Weiss
man misschien de inteekenaren „in de Son" willen 
zetten ? 

Hoogachtend, weledele heer, na dank voor de toe
gestane plaatsruimte, 

Uw dienstv. dienaar, 
V. NlEUKERKEN. 

Heeft de heer V. N . plan om het gebouw, welks 
gevel hij boven bespreekt, te doen uitvoeren , dan geef 
ik hem gaarne bij deze de verzekering, dat hij het 
veilig kan betrekken. Waar het geldt, een winkelpui 
te ontwerpen, die (en dat is de algemeene eisch der 
neringdoenden) zooveel mogelijk glas moet bevatten, 
zijn nog veel stouter constructies uitgevoerd, die zich 
allen uitstekend gehouden hebben. Niet zonder reden 
wordt onze eeuw dc ijzeren eeuw genoemd. 

A. W. W. 

H E T CENTRAALSTATION VOOR 
ELECTRISCHE VERLICHTING TE LUBECK. 

In het vorig jaar werd door de gemeente Lubeck 
tot de opricUing van een centraalstation voor elec
trische verlichting besloten, en omstreeks half November 
van dit jaar was het geheel reeds zoover gereed, dat 
de werktuigen gedreven konden worden. 

Het station is opgericht met het doel om de inwoners 
voor de verlichting hunner woonhuizen en winkels den 
noodigen electrischen stroom te leveren. Het gebouw 
staat in het midden der stad, heeft eene lengte van 3 4 . 5 
bij eene breedte van 1 3 . 6 M. en is voorzien met een 
vrijdragend dak met uitmuntend bovenlicht en ventilatie. 
Het ketelhuis is van het machinelokaal gescheiden door 
een massieven muur. Het bevat drie stoomketels (pa
tent Heine) elk met 7 0 M ' verwarmingsoppervlak. In 
het machinelokaal zijn 2 werktuigen van 1 5 0 paarde
kracht en een hulpwerktuig van 5 0 paardekracht ge
plaatst. De machines brengen 6 dynamo's in bewe
ging, die, bij 6 0 0 omwentelingen per minuut, elkeen 
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stroom van 3 5 0 ampères en een kracht van 1 2 0 volts 
ontwikkelen kunnen, voldoende voor 4 2 0 0 gloeilichten 
met eene lichtsterkte van 1 6 normaalkaarsen. 

Het ontwerp is van de firma A . Schuckert te Neu-
renburg en de werken zijn onder de leiding van haren 
ingenieur, den heer Köhn, uitgevoerd. De machinerieën, 
kabels enz. werden door verschillende fabrieken geleverd. 

De electrische stroom is dag en nacht te verkrijgen en 
zal door den electriciteitsmeter per ampère-uren berekend 
worden. Reeds zijn alle in de nabijheid van het station 
gelegen magazijnen , winkels enz., zoo ook de openbare 
bureau's, aangesloten. 

De kosten van den geheelen aanleg beloopen, met 
inbegrip van de verlichting der haven-pakhuizen, 
3 6 0 , 0 0 0 mark. 

VEILING V A N BOUWTERREIN. 
Op Donderdag I December j l . had te Groningen 

eene veiling plaats van geslechte vestinggronden. De 

Massa kavels 1 — 4 . groot 1 5 . 9 1 A, ƒ 3 0 8 0 
5 — I I 3 1 - 7 6 „ „ 2 7 5 0 

kavel 1 2 2 . 9 1 „ „ 2 8 1 0 
M 1 3 „ 2 . 9 9 „ „ 2 2 5 0 
M ' 4 3 - 9 7 .. „ 2 8 5 0 
»> 1 5 „ 3 - 9 6 „ „ 2 8 0 0 
>» 1 6 2 . 9 6 „ „ 2 0 5 0 

1 7 „ 2 . 9 6 „ „ 2 0 2 5 
" 1 8 2 . 9 5 „ „ 1 9 1 0 

1 9 „ 6 . 0 7 „ „ 5 3 6 0 
II 2 0 „ 1 - 4 5 „ 1 1 3 5 
n 2 1 „ 1 - 5 3 ,, I I35 
»' 2 2 2 . 0 3 „ „ 1 6 0 0 
>» 2 3 2 . 0 3 „ „ 1 6 3 0 
>» 2 4 „ 1 - 5 2 „ " 7 5 
*» 2 5 1 . 5 2 „ „ 1 2 8 0 
»> 2 6 1 . 5 2 „ „ 1 2 8 5 
'» 2 7 2 . 9 0 „ 2 5 8 5 
» 2 8 3 4 2 „ 11 4 8 o ° 
M 2 9 3 - 3 6 „ 5 2 2 5 
») 3 0 4 7 6 „ „ 4 8 0 0 

1 . 0 2 . 4 8 H A ƒ 5 4 5 3 5 
voorts 2 0 tot en met 

Te zamen 
Gegund werden de kavels 1 2 

3 0 . Omtrent de gunning der overige kavels is de be
slissing van den Minister van Financiën voorbehouden. 

Ten aanzien van de opgebrachte prijzen valt op te 
merken: 

dat de kavels I tot 11 aan de overzijde van het 
verbindingskanaal Boterdiep—Damsterdicp gelegen zijn, 
en wel de vier eersten aan den singelwcg en de zeven 
anderen van den publieken weg verwijderd. De eerste 
vier kavels golden gemiddeld 1 9 4 en de zeven vol
gende 8 7 cent per centiare; 

dat acht kavels ( 1 2 — 1 9 ) aan den Radesingel, samen 
groot 2 8 . 7 7 a r e / 2 2 0 5 5 Óf gemiddeld / 7 . 6 6 konden 
opbrengen, terwijl de acht daaraan belendende kavels 
( 2 0 tot 2 7 ) , uitkomende aan den Radebinnensingel en 
eene oppervlakte van 1 4 5 0 are beslaande,/i 1 8 2 5 of 
gemiddeld f8.16 per centiare golden. De reden van 
den hoogeren prijs der kavels aan den Radebinnensin
gel boven die aan den breeden Radesingel ligt in dc 
diepte der kavels, die voor de eerstgenoemden onge
veer 1 7 M . en voor de anderen 3 3 M. bedraagt; 

dat de twee perceelen aan den Ubbo-Emmiussingel 
( 2 8 en 2 9 ) tot eene gezamenlijke grootte van 6 . 7 8 are 
voor f 1 0 0 2 5 verkocht werden, overeenkomende met 
een middenprijs van f 1 4 . 7 9 e n 

dat de grond aan de Westerkaai (kavel 3 0 ) f 1 0 . 0 9 
per centiare kon opbrengen. 

P R I J S V R A G E N . 
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Op het drietal prijsvragen, uitgeschreven door de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en waar
van het programma is opgenomen in De Opmerker 
1 8 8 7 , bldz. 1 2 , zijn in het geheel elf antwoorden in
gekomen , als: 

pte V R A A G : Eene Protestantse he kerk: 
Anna, 6 teekeningen met memorie. 
2 J e V R A A G : Binncnbctimmering van cen bibliotheek: 
Certosa 3 teekeningen met memorie. 
Ars 4 ,1 n i> 
Teyler 3 „ „ >, 
Kunst en Nijverheid 3 „ „ „ 
3 l l e VRAAG : Lantaarnpaal: 
La fin couronne 1'oeuvre 1 teekening. 
Maneschijn 1 ». 
Niet verloren , geen moed verloren 1 „ 
Licht is leven 1 
Perugia 1 „ 
Sansovino ' 

bij de vier laatstgenoemde antwoorden is een memorie 
gevoegd. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
T E GRONINGEN. 

In antwoord op de prijsvraag voor een boerderij, 
uitgeschreven door de Vereeniging tot Bevordering der 
Bouwkunst te Groningen, (Zie De Opmerker blz. 2 0 5 ) 
zijn dertien ontwerpen ingekomen onder de volgende 
motto's : 

Snippertijd. 
La fin couronne 1'oeuvre. 
Ora et Labora. 
Nederland. 
Pan. 
Quot capita tot sensus. 
Landlust. 
P. M . A . 

Sedilla. 
Nijverheid. 
Eendracht. 
Entreprise. 
Seebach. 

GEMEENTEBESTUUR T E V A L K E N B U R G . 

De couranten hebben dezer dagen het bericht verspreid, 
dat de gemeente Valkenburg het voornemen heefteen 
door haar aangekocht perecel van het landgoed „Palanka" 
tot marktplaats in te richten en dat wel naar de eischen 
des tijds met wegen, riolen, kiosk enz. Om ditdenk-
beelp te verwezenlijken, besloot de Gemeenteraad bouw
kundigen op te roepen tot het inzenden van plans en 
begrootingen, waarop de volgende uitnoodiging in eenige 
bladen verscheen: 

GEMEENTE V A L K E N B U R G . 
L I M B U R G . 

H . H . INGENIEURS, A R C H I T E C T E N , en BOUWKUNDIGEN 
worden bij deze ter kennis gebracht, dat de gemeente 
voornemens is op een terrein ter grootte van 1 . 1 0 H A . 
aan te leggen een O P E N PLEIN of M A R K T P L E I N met 
K I O S K , W E G E N , R I O L E N , enz. 

Plans en bestek met begrooting voor dit werk wor
den ingewacht vóór den I5de» December 1 8 8 7 . 

Het door den Gemeenteraad goedgekeurd en aan
genomen plan zal eene premie worden toegekend van/7 5 . 

Het tweede plan eene premie van ƒ 2 5 . 
De niet aangenomen plans zullen ter dispositie blij

ven van de inzenders. 
Het door den Gemeenteraad aangenomen plan zal 

bij de aanbesteding de gebruikelijke percenten genieten. 
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Aanwijzing in loco eiken dag tot 10 December ter 
Secretarie. 

Uit ontvangen mededeelingen blijkt, dat de gemeente 
van een landgoed, in de onmiddellijke nabijheid van 
het stadje gelegen, een perceel weiland heeft aange
kocht en dit tot marktplein wil inrichten. Van een 
programma, waarnaar de plans moeten worden ingericht; 
is geen sprake en evenmin van eene commissie van 
beoordeeling; waarschijnlijk zal de Gemeenteraad zich 
met die taak belasten. Van betrouwbare zijde werd 
vernomen, dat aan de uitvoering van het geheel niet 
meer dan vier duizend gulden mag worden ten koste 
gelegd en dat het terrein, om eene goede afwatering 
te verkrijgen, belangrijk moet worden omgewerkt, zoo
dat er voor de kiosk weinig geld beschikbaar zal blijven. 

Het zal onnoodig zijn bouwkundigen het deelnemen 
aan dezen wedstrijd te ontraden; het gebrek aan een 
programma strekt tot bewijs, dat de personen, die de 
prijsvraag uitschrijven, niet het minste verstand van 
dergelijke zaken hebben. Daarbij komt, dat de tijds
ruimte tusschen het oogenblik, dat de advertentie hare 
intrede in de wereld deed, en den gestclden termijn 
van inlevering der ontwerpen op 15 December e. k., 
zeer kort is en dat de belooning van / 75 te eenen-
ma!e onvoldoende is. Er wordt niet alleen een ont
werp , maar ook bestek en begrooting verlangd en aan 
de beantwoording zijn kosten verbonden, daar de aan
wijzing ter secretarie geschiedt en men zich ter plaatse 
moet begeven om inlichtingen te verzamelen en de 
noodige opnemingen en opmetingen te doen. 

Waarom heeft het Gemeentebestuur van Valkenburg 
verzuimd een deskundige te raadplegen ? Ware dit ge
schied , dan had de Gemeenteraad zich niet belachelijk 
gemaakt. 
V E R E E N I G I N G TOT B E V O R D E R I N G DER BOUWKUNST-

Vergailerbtg van 3 December 1887. 
Deze te Groningen gevestigde Vereeniging hield Zaterdag 

hare maandelijkschc vergadering in het cafe »de Unie". Na 
lezing der notulen deelde de Voorzitter mede, dat op de uitge
schreven prijsvraag, het ontwerp eener boerder i j , ingekomen 
waren 13 antwoorden onder de volgende motto's: 

1. Snipper tijd, 2. La fin couronnc l'oeuvre, 3. Ora et la
bor a, 4. Nederland, 5. Pan, 6. Quot cafiita tot semus, 7. 
l.andlust, 8. P. M. A., 9. Sedilla, 10. Nijverheid, 11. Een
dracht, 12. Entreprist, 13. Setback. 

De heeren V d. Veen bouwkundige, en Bach, leeraar aan 
Minerva, werden met algemeenc stemmen als leden der Ver
eeniging aangenomen. 

In plaats van den architect V . d. Veen, die zijne benoeming 
tot lid van dc Commissie voor matcrialenkcnnis cn construc
tieleer niet had aangenomen, werd de heer Van Klmpt gekozen, 
die de benoeming aannam. 

De heer Dc Jong bracht daarna, namens dc Commissie, rap
port uit over dc in dc vorige vergadering ingekomen vraag: 
»is er iets nieuws in het rioolstelsel van den heer Prins, zooals 
dit in het Groninger Weekblad is ontwikkeld?" Dc Commissie 
was van meening, dat het stelsel niets dan onkunde toont; op 
voorstel van den heer Hoekzema werd besloten het rapport 
tot een volgende vergadering aan tc houden cn der Commissie 
op tc dragen, het rapport door eene teekening toe te lichten. 
Dc beantwoording der drie overige, in de vorige vergadering 
ingekomen vragen werd eveneens aangehouden tot de volgende 
vergadering. 

In beginsel werd besloten tot het uitschrijven eener nieuwe 
prijsvraag; uit dc vijf. door het Bestuur voorgestelde ontwerpen 
werd dat voor een vaste muziektent gekozen. 

Dc heer 1'eddcmors gaf eene kunstbeschouwing, bestaande 
in een twaaftal afdrukken in gips van eikenhouten paneeltjes 
uit het Raadhuis te Oudenaarde, uit den bloeitijd der Hol
landsche Renaissance, voorts twee pilasters Fransche Re
naissance Louis XII , en een paar schetsen van Qucllinus, den 
beeldhouwer van het Amsterdamsche Raadhuis. De heer Hoek 
zema stelde een aantal platen uit «Architccture prive'e au 
XIXcme siècle sous Napoléon III" ter bezichtiging. 

B O U W K U N S T E N V R I E X D S C H A P. 
Vergadering van 8 December 1887. 

Na de behandeling van eenige huishoudelijke zaken, doet de 
heer C. M . Droogleever Fortuijn het voorstel, dat door de 

Vereeniging een adres van adhesie aan dat van het Bestuur 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, in zake 
het Utrechtsche Universiteitsgebouw, aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken zal worden gezonden en dat wel gemeen
schappelijk met andere vereenigingen. 

Na uitvoerige discussion wordt besloten tot het indienen van 
een zelfstandig adres en het Bestuur opgedragen, andere ver
eenigingen tot aansluiting uit te noodigen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
Vóór eenigen tijd stortte te St. Petersburg gedurende het 

afbreken van het panoramagebouw de ijzeren lichtkoepel in, 
welke ramp het leven kostte aan 6 of 7 arbeiders, die in den 
koepel bezig waren met het uit elkander nemen der ijzeren 
constructie. De onder den koepel werkende lieden konden 
zich, door de kreten gewaarschuwd, redden. De cirkelvormige 
zaal had eene doorsnede van 42.68 en eene hoogte van 29.87 
M . Dc dakconstructie was naar het systeem van Schwedler. 
Een ijzerhandelaar had het gebouw voor afbraak gekocht; bij 
het afbreken was geen deskundig toezicht, maar behalve di t , 
was ook het ijzeren geraamte in het midden van het dak veel 
te zwak. Naar de ligging der neergestorte ijzerstukken te oor
deelen, schijnt na het wegnemen der kruisankers en eenige 
sparren, eene draaiing om de as vas den koepel plaats gehad 
te hebben, waarop eene instorting natuurlijk niet kon uitblijven. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
AMSTERDAM. Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevor

dering der Bouwkunst heeft zich, in aansluiting met een reeds 
vroeger door kunstkenners en kunstvrienden aan de volksver
tegenwoordiging gezonden adres, per request tot de Tweede 
Kamer gewend, om aan te dringen op de wederinstelling eener 
Commissie van Rijks-adviseurs. 

«Opdat evenwel", zegt het Bestuur, »de werkkring eener 
dergelijke Commissie niet weder — gelijk die der vorige — 
worde verlamd, geeft het Bestuur der Maatschappij eerbiediglijk 
in overweging, een college in het leven te doen roepen, dat 
in het laatste ressort den Minister ter zijde staat, onafhankelijk 
van eiken anderen ambtenaar, wier.s invloed — als die van 
den tegenwoordigen referendaris der Afdeeling Kunsten en 
Wetenschappen — verderfelijk kan zijn voor den bloei der 
Nederlandsche bouwkunst". 

— De heeren H. Cramer, J. Klui t , C. Muijsken, F . J. 
Nieuwenhuis, T. Sanders, Th . G Schil en H . W. Vcth, leden 
van het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, hebben aan den Onder-voorzitter, Dr. P. J. H. Cuypers 
het volgende schrijven gericht: 

Dcondergetcckcndcn, leden van het Bestuurder Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, door uw schrijven dd. 22 
November 18S7 in kennis gesteld van uw tegen-adres aan Z. 
Exc. den Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken, 
dat ten doel heeft dc redenen te ontvouwen, die u niet konden 
doen instemmen met den inhoud van het adres, door het Bestuur 
der Maatschappij aan denzelfden Minister ingediend op 18 
November 1SS7, gevoelen zich genoopt op tc komen tegen uwe 
in deze zaak aangenomen houding. 

Zij zijn van oordcel, dat gij, om uw gevoelen kenbaar te 
maken, op andere wijze hadt behooren op te treden dan als 
Onder-voorzitter van het college, dat het genoemd adres van 
18 November j l . , ///<'/ algemeene stemmen — behalve die van 11 — 
heeft ingediend. 

Dc geheel onjuiste conclusie van uw adres, als zouden aan 
dc adressen van het Bestuur der Maatschappij, verzonden 9 
December 18S2 cn 18 November 1SS7, geen gezonde beginselen 
ten grondslag liggen, laten zij aan dc beoordeeling van ieder 
onpartijdig vakgenoot. Zij gevoelen zich alleen verplicht u in 
herinnering tc brengen, dat het eerstgenoemde adres meer 
bepaaldelijk gekant was tegen het eenzijdig doordrijven eener 
bepaalde richting, die door eene macht als die der Regeering 
wordt voorgestaan, — het in de tweede plaats genoemde, 
tegen het ontnemen van de vrije uiting van het kunstgevoel 
aan den bouwmeester, in algemcencn zin. 

Zij geven u tevens de verzekering, dat zij geheel instemmen 
met de motieven, door hun medelid, den heer F. J. Nieuwenhuis, 
aangevoerd, ter weerlegging van uw tegen-adres aan Z.Exc. 
den Minister. 

R O T T E R D A M . De Gemeenteraad besloot tot aanleg van den 
verbindingsweg tusschen de Schickade (Oostzijde) en den Noord-
singel. Tot dat doel worden eigendommen van den heer Ficq, 
achter Zomerhof, groot 1.71.89 H A . aangekocht voor /75,oco. 
Voorts is in beginsel besloten tot overneming van de heeren 
Zaaijer c.s. van zeven straten langs den Noordsingel voor ƒ11,500. 
De gezamenlijke som van ƒ186,500 voor dit stratenplan zal 
bestreden worden uit .den post voor aanleg van straten enz.; 
het bouwplan zal in het begin van het volgend jaar worden 
uitgevoerd. 

A R N H E M . Voor de betrekking van opzichter der 3e klasse 
van den provincialen waterstaat in Gelderland hebben zich 70 
sollicitanten aangemeld. 
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O L D E N Z A A L . In de op Dinsdag j l . ge
houden Raadsvergadering is besloten het 
contract met de gasfabriek voor 20 jaren 
te verlengen, onder voorwaarde, dat het 
aanleggen van gaspijpen, zoowel als het 
plaatsen en verplaatsen van lantaarns, op 
kosten der gasfabrikanten geschiedt en 
aan de Gemeente het gas geleverd wordt 
a i 3 / i per uur. 

De Gemeente verbindt zich daarentegen 
het aantal lantaarns binnen twee jaren 
aanmerkelijk uit te breiden en op 80 te 
brengen. 

S C H I E D A M . In de laatst gehouden zitting 
van den Gemeenteraad werd door den 
Voorzitter medcdeeling gedaan, hoe bij 
vorige benoemingen van een gemeente-
architect was gehandeld en werden door 
hem, namens B. en W . , de volgende twee 
vragen gesteld: 

i°. verlangt de Raad dat al de adres
santen aan een te houden examen zullen 
worden onderworpen? of: 

2°. wenscht de Raad eene nominatie van 
zes personen op te maken, om daaruit in 
eene volgende zitting eene keuze te doen? 
De behandeling van dit onderwerp gaf 
natuurlijk aanleiding tot discussie, waarbij 
zelfs door een der leden werd voorgesteld 
het vastgestelde tractement gedurende de 
eerste drie jaren met / 500 te verminde
ren en op ƒ 2000 te brengen. Dit voorstel 
werd door geen enkel lid ondersteund cn 
kon derhalve geen punt van beraadsla
ging uitmaken. De eerste vraag omtrent 
een te houden examen werd met algemeene 
stemmen ontkennend beantwoord; de 
tweede vraag daarentegen vond alge
meene sympathie. In de volgende zitting 
zal de Raad bijgevolg eene nominatie van 
6 personen opmaken om daaruit in eene 
volgende bijeenkomst cene benoeming te 
doen. De Voorzitter gaf tevens reeds nu 
te kennen dat, indien geen bijzondere om
standigheden hem dit zouden beletten, hij 
voornemens is de genoemde twee ver
gaderingen te houden op Vrijdagen 16 
en 23 December. 

ZWOI.I.E. Bij de behandeling van een 
voorstel tot oprichting van een gemeen
telijk slachthuis heeft de Raad besloten 
Burg. en Weth. uit te noodigen, een 
onderzoek in te stellen omtrent dc plaats 
en de kosten van een alhier op tc richten 
en te exploitcercn abattoir. 

A L K M A A R . De prijs van het gas voor 
huishoudelijk gebruik is op 6 cent per 
stère bepaald. 

— Aangaande de vacature, ontstaan 
door het overlijden van den gemeente-
architect DuCroix, vernemen wij, dat het 
Gemeentebestuur in de courant heeft doen 
aankondigen, dat de betrekking voodoo-
pig zou worden waargenomen door den 
neer De Vries, opzichter der gemeente
werken. Voorts wordt ons medegedeeld, 
dat de Raad weldra zal vergaderen om 
het tractement en de instructie voor den 
nieuwen titularis te regelen cn dat daarna 
sollicitanten zullen worden opgeroepen. 

V e r e e n i g i n g voor Valt en Kunst. 
TENTOONSTELLING van KUNSTNIJVERHEID 

TE DORDRECHT. 
De opgaven van inzendingen moeten ulti

mo December ingezonden znn bjj den Heer 
H. E. V A N D E R KAA, Secretaris, te 
Dordrecht. 

Inschrijving 
Vrijdag 30 December 1887, 

des voormiddag! ten 11 nre, 
TEN KANTORE VAN I)E 

Gemeente-Gasfabrieken Oost-Zeedi jk, 
naar de L E V E R I N G v a n : 

G e t r o k k e n IJzeren pi jpen en F i t 
t ings , V e r t i n t L o o d e n B u i z e n , 
R o o d en G e e l K o p e r e n P i jp en 
Bladkope r , Roodkoperen L a n 
taarns, K o p e r e n H o o f d k r a n e n , 
K o p e r e n F i t t i ngs en Brande r s , 
H o u t e n Roze t t en , Lampengla 
z e n , Porce le inen K a p p e n , L a n 
taarn- en andere r u i t e n , Sni j - , 
P i jp- en Socket tangen, Gasha-
k e n , Houtsehroeven, Draadna
gels en k l i n k n a g e l s , Moerbou-
ten , V i j l e n , Bordpapier , Stalen 
Schoppen , L i j n - en Patento l ie , 
V e t , Zeep en Kaarsen , L o o d w i t , 
IJzer- en L o o d m o n i o , L a m p k a 
toen, Poetslappen, Poetskatoen, 
Sponzen , Zeemve l l en , Bors te l 
w e r k , K w a s t e n , Schiemansga
ren, Snui t van V l a s , S t r ik touw, 
H e n n e p , H o u t s k o l e n , Ro t t ing 
manden , Bezems , K l u i t k a l k , 
Smeê- , Plaat- en Bandijzer , Ge
goten I j ze rwerk , Lantaarnpa len 
en Lantaarnstoelt jes, Z a k k o n , 
Stokerswanten en andere Maga
zijngoederen; ten dienste der 
Gemeente-Gasfabrieken to Rot
terdam. 

De Voorwaarden liggen, op de gewone da
gen en uren, ter lezing op het kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken, Oost-Zeedijk, en zjjn 
voor den prijs van 25 cents, verkrijgbaar bij 
Wed. P. VAN WAESBEÜGE EX ZOON, 
Boekdrukkers aan den Houttuin N°. 7:i. 
alwaar ook de gezegelde inschrjjvingsbillettcn 
tegen betaling van iS ' / i c c n t verkrijgbaar zjjn. 

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

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roermondschen weg zjjn eenige 

foed gelegen BOU W TERREINEN te 
oop, zeer geschikt voor den bouw van hee

renhuizen. 
Te bevragen bjj den Mr. Timmerman H . 

V A N GASSKLT, te Fenloo. 

DE BOUWKUNDIGE die in April 
1887 te Ede, provincie Gelderland, 

heeft opgenomen een woonhuis, gebouwd voor 
G. EI JL ANDER en 3.GAZENBEEK, beide 
wonende te Ede, wordt beleefdelijk maar 
dringend verzocht zjjn adres aan een van 
deze personen ten spoedigste op te geven. 

VERZAMELING 
VAN 

BEKROONDE ONTWERPEN, 
door de Leden van het Genootschap 

Architectura et Amieitia", 
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 vermeenen 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 
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 »DB 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 ƒ14.60 voor/7, 
zonder de Portefeuille,, „ „ „12— „ 

Deze „Verzameling" bestaat uit 36 
Platen in Photolithographic, die een aantal 
verschillende belangrijke ontwerpen van velen 
der voornaamste Architecten bevatten en is 
uitgegeven in hetzelfde formaat als „de 
Bouwmeester". 

Arnhem. De Uitaeoer P. GOUDA QUINT 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente UTRECHT zjjn voornemens op 
Zaterdag den 17" December 1887, des namid
dags ten é é n u r e , in het openbaar ten Raad-
huize aan te besteden: 

1°. H e t doen van ve rn ieuwingen 
aan- en het eenjarig onde rhoud 
v a n de Slu i s enz. te Vreeswi jk . 

2'. I dem idem, Straatweg met bi j -
behoorende we rken v a n U t r e c h t 
naar Vreeswi jk . 

3'. I dem i d e m , S lu i s te N i e u w e r -
s lu is en jaagpad v a n daar tot 
voorbij H i n d e r d a m . 

4'. Idem i d e m , Jaagpad met bij-
behoorende werken v a n U t r e c h t 
tot nabij Woerden . 

5'. H e t leveren van de volgende 
mater ia len: 

1' perceel, Utrechtsche Straatklinkers. 
2' » IJssel » » 
3' » Waal » » 
4» » Harde vl . Utrechtsche klinkers 

(drielingen.) 
5' » Utrechtsche metselsteenen. 
6* » Kalk, tras en porti, cement. 
7' » Lekzand. 
8' l Heidezand. 
9* » Hardst, trottoirbanden en dek-

steenen. 
10' » i> roosterramen met ijze

ren rooster. 
11» » Grenon, vuren en dennenhout. 
12' » Eikenhout. 
13' » Verfwaren. 
14' » Olie en petroleum. 
15' » Borstelwerk, 
lü' » Glas 
17' » Ijzer, jjzerkranicrijen en gereed-

schap. 
IS' » Dakpannen en tegels. 
19' » Touwwerk. 
20' » Boomen. heesters, bloemstrui

ken en bloemen. 
Alles voor den dienst 18SS. 

De bestekken en voorwaarden liggen van 
af Woensdag den 7 December e. k. ter in
zage aan het Bureau der gemeentewerken 
Achter Klarenburg en zjjn aldaar, zoomede 
ten Baadhuize (Afdeeling Financiën) en bn 
de Boekhandelaren V A N T E R V E E N & ZOON 
van af voorn, datum, verkrijgbaar gesteld 
tegen betaling van fOM per exemplaar 
(franco per post ƒ0.28). 

Monsters en modellen zjjn te bezichtigen 
aan het Stadsmagazijn Achter Klarenburg 
en verdere inlichtingen aldaar te bekomen. 

Utrecht, 3 December 1887. 
De Secretaris der Gemeente l/lrecht' 

DE W A T T E V I L L E . 

S T A H L W E R R „ A U G U S T F E H N " 
te AUGUSTFEHN. 

Fabriceert als Special i te i t : 

Bouten en S t a a l voor B a g g e r m a c h i n e s . 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E R T tc 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amste rdam. 

A. J . BACON & C°. 
Ingenieurs, Aannemers van Vemarming 

en Ventilatie, Gas- en Waterleidin
gen, Bouwmaterialen enz. 

BEKROOND met Gouden, Zilveren en Bronzen 
Medailles. 

O v e r t o o m N ° . S 3 Ö , 
AMSTERDAM. 

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

Projecten en begrootingen worJJU kosteloos 
geleverd. 
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De ondergeteekenden berichten hiermedi 
dat zjj tot hunnen vertegenwoordiger voor 
Nederland voor den verkoop van 

dennen bestekhout 
hebben aangesteld, den Heer J A N V A N 
D E H P O T te Rotterdam. 

Hóf en a d En; i li Schwarzwald 
K R A U T H & O . 

Mij refei rende aan bovenstannde adver
tentie, heb ik de eer mij bjjzonder aan te 
bevelen tot het leveren van dennen be
s tekhout tot concurreerende prijzen, en 
teeken in afwachting Uwer aangename aan
vragen 

Hoogachtend 
Uw Dtp. Dienaar, 

. J A N V A N DER POT. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K 1,1.1 \ , T I N N O T & C » . 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inriehtin g voor bet gal -
vaniseeren van ijzer. Etalage van verschil
lende monster op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
der Mouwkunst Amsterdam. 

H.& J. SUYVER, 
PABRIKANTEN V A N 

STOOMKETELS n WERKTUIGEN'. 
op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188.'i bekroond met 
EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 

Hollandsche Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

A M S T E R D A M . 
l'llllllll.lïlilll.lHI'ÜIE. I'llliri!,(hl 111,1!ll'lllr. 

e n S t e r e o t y p e - I n r i c h t i n g 
van G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichting voor l'liot*ll<li«Krii|iliit-
bijzonder geschikt voor de reproductie van 
P l a n s , T e e k e n i n g e n enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'lioiozlnra-
grapliiv voor de reproductie van P l a t e n en 
G r a v u r e s , ook van T e e k e n i n g e n voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne m é r é e t y p e - l n r i c h t l n g voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J. T H I E M E . 

HEUCHATEL ASPHALTE COMPANY LT1, LONDON 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K 

DE LINT & C°. 
OoslzeetUjk 8 * 8 , Hotlerrtam. 

VLOER-enWAN0TEGELS, 
TROTTOIR-, CKME.\T- E \ I J Z E R S T E E M G E L S . 

G-roote voorraden. 

W. WEIMER, 
ö 6 W a r i n o e s s J i a . i l , A m s t e r d a m . 
ATELIER tot h t vervaardigen van in 

lood gezet glas voor kerkramen en aparte-
mentwerk. 

Eenig etablissement in Amsterdam. Con
curreerende prjjzen met het Buitenland. Eeno 
nieuwe sorteering monsters en teekeningen 
steeds voorhanden. 

Magazijn van Spiegel- en Vensfergias, 
en daarmede in verband staande artikelen. 

iKAUt" M A R K . 

AMSTERDAM 
Beltweg N" . 3. 

NATUURL. ASPHALT 
VAN 

H L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l l w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n . | « n 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z j j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e l o n - I ' i i i i d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend 

A s p h a l t speciaal tot w e r i n g v a n vochtige m u r e n . 
leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men ziet 

bjj den Heet 
Voor inlichtingen omtrent het 

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 'i, Amsterdam 
H . ü . KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. «2, te Arnhem 

De Directeur, W. PATON WALSH 

o f 

BECKER & BLUMNGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK ™ 

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

en andere 

J. H. BE VRIES. 
Decoratieschilder 

VAN 
Z . M . d e n K o n i n g . 

SPECIALITEIT 

P I E R R E - O R N É E . 
Nieuw versieringsmateriaal voor 

bouwwerken, bekroond met het Eere
diploma (hoogste onderscheiding) op de 
Internationale Tentoonstelling van 
Bouwmaterialen en aanverwante artike
len te Groningen, in 1386. 

Onovertrefbare vervanging van 
Sgraffito, biedt volkomen weerstand aan den 
invloed van ons klimaat, kan met het groot
ste succes worden gebezigd voor het ver
sieren van Pilasters, Friezen, Schil
den, Borstweringen, Wandbekleedin-
gen enz., wordt geleverd in alle gewenschte 

gen, voor verzending geschikt, en 
des gewenscht overeenkomstig de tee
kening van den Architect. 

Monsterstukken worden op franco aanvrage 
gaarne ter bezichtiging toegezonden door den 
vervaardiger J . H . D E V R I E S , te Groningen 
A-Kerkstraat, en door de Agenten: 

F i r m a B r i n c k e n V a n V e e n , Damrak 00 te 
Amsterdam. 

J . v a n E e k e n Z o o n , Gierstraat te Haarlem. 
A . E . B r a a t , Goudsche singel 08, te Rotterdam. 
A . S i n g e l s A z n . , Op de Vest, te Dordrecht. 
H . C . L a t h o u w e r s , tc Yught en 's llosch. 
A . d e M o r i e , Achter-Twjjnstmat, Utrecht. 
C . T e u n l s s e n , Smitstraat, Nijmegen. 
A . J . A . A n d r i e s s e n , II interswijk. 
S J . H . T r o o s t e r , Terborgstraat, Zwolle. 
S . A . C o l t o l , Tuinen, Leeuwarden. 

Verklaringen van H.H. Bouwkundigen ter 
inzage, waaruit dc deugdzaamheid reeds 

gedurende 2 jaren bljjkt. 

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 , 

VLANDMETERS. 'TEEKENAARS enz. 

Geëmailleerd-ljzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 

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 IN 

NU'Vwe Constructie 
BRANDSPUITEN. 

TORENUURWERKEN 
EN 

LUIDK LOKKEN, 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOMA. 

Gouden en Zilveren Medailles. 
Gedrukt bij 6. W. van der Wiel & C<>., te Arnica. 

TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 51. Z A T E R D A G 17 DECEMBER 1887, 

A.V.'.W. 
Redacteur-uitgevcr F. W. V A N GENDT Jüz. I ABONNEMENT f 2.25 P " 3 maanden1 of mAuseuldtnya jaar, l i , 

Adres voor Redactie cn Administratie van het Weekblad en advcrlentien: ] vooruitbetaling en franco, toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
Bureau van De Of merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. f 76° en Nederlandsch-Indië f <)• . heiden l.ij vooruitbetaling. 

Bureau der Redactie van Architectura et Amicitia | . \ N SPRINGER, ' A D V E R T E N T I E * ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte en 10 
j l ( ; i \ X S E N en A. RKIIIl lNG. cent voor een bewijsnommer, worden tot \ rijdagavond n.in,;-"" 

Stukken deze Redactie* betreflende •»« <t*n heer A F Z U N H F . K I . I I K K N O M M E R S , bii contante bctalin dressceren aan den heer 
: 4, te Amsterdam, A. R E I J D T M G , Stadhoaderskad. . 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den heer 
G. A. Z E E M A N , Leidschestraat (o, te Amsterdam. 

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 cem per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van De Of merker te 
Arnhem en bij den I loofd-correspondent Jon. G. SrF.Mt.ER C Z N . , Boek
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

ie. 32s'' Algemeene, tevens 8 9 4 s t e vergadering, te 
houden op Woensdag 22 December, des avonds tc 7 ' / , 
uren, in het American hotel, alhier. 

De agenda voor deze vergadering is: 
a. Openingsrede van den Voorzitter; 
b. Mededeelingen van het Bestuur; 
e. Verslag over het afgeloopen jaar van den !•**-

Secretaris; 
d. Idem idem van den 2''r-Secretaris; 
e. Rekening en verantwoording van den Penning

meester ; 
f. Verslag van de Verificatie-commissie; 
g. Behandeling der begrooting voor het jaar 1 8 8 8 ; 
//. Verslag van den Bibliothecaris a. i . ; 
/. Idem der Lokaalcommissarissen; 
k. Idem van den Secretaris der Schetsclub; 
/. Verkiezing van 2 bestuursleden in plaats van de 

heeren Jan Springer en G. A . Zeeman, die vol
gens rooster moeten aftreden (herkiesbaar); 

m. Verkiezing van den Voorzitter; 
n. Verkiezing van een Redacteur in plaats van den 

heer A . Reyding, die volgens rooster moet aftre
den (herkiesbaar); 

o. Verkiezing van 3 Lokaalcommissarissen voor de 
heeren E. van den Bossche (herkiesbaar), H . G. 
Jansen en R. A . Heij. 

2e. Bij het prijsschetsen in de vergadering der 
Schetsclub, op Maandag 12 December j . 1., behaalde 
de heer J. C. D. di Gazar den eersten en de heer H . 
G. Jansen den tweeden prijs. Als onderwerp was op
gegeven een dakvenster. 

De schetsen zullen op de Algemeene Vergadering 
ter bezichtiging worden gesteld. 

De aftredende bestuursleden werden herkozen. 
3e. Van de gelegenheid tot het bezichtigen van het 

nieuw Centraalstation, werd door ruim vijftig leden 
gebruik gemaakt. 

4e. Op de 3e algemeene prijsvraag voor een ont
werp van een ingang voor een Nederlandsch consulaat
gebouw , zijn ingekomen 11 antwoorden, onder de na
volgende motto's: 

I. Pro Patria; 2. Oranje boven; 3. I.uctor; 4 . Con
sul; 5 . A'. S ; 6 . Geen tijd meer; 7. Mie hiel Agnolo ; 
8 . Courage; 9 . Hopeloos; 10. 9 9 ; i r . 13 December. 

De teekeningen zijn in het socicteitslokaal geëxpo
seerd. 

5 e . Als buitenlid is 
Haaren te Rotterdam. 

toegetreden de heer J. B. van 

Namens liet Bestuur : 
De i3tl'-Secretaris , 

G. A. Zeeman. 

(A.etA.) HET MODERNE WOONHUIS. 
door 

H . W . A . C R O I S E T V A N U C H E L E N ( * ) . 

Voorzeker is en blijft het een moeilijk vraagstuk, 
den mensch eene woning te verschaffen, geheel beant
woordende aan alle eischen, welke men daaraan ge
voeglijk stellen kan. Niet alleen is het dc practijk, 
welke ons hare voorschriften geeft, maar ook tegen 
de wetten der esthetica en hygiene mag bij het ont
werpen niet worden gezondigd. Inzonderheid zijn het 
de laatstgenoemde, welke niet altijd de haar toeko
mende waardeering ondervinden, waarbij meestal de 
materieele belangen en persoonlijke inzichten van dezen 
of genen bouwheer bezwaren opleveren. 

Er is dan ook zeker geen onderwerp, dat een gron
dig onderzoek en degelijke studie meer waardig is, 
dan juist ons woonhuis, het dagelijksch verblijf van 
den mensch, waar het grootste gedeelte des levens 
wordt doorgebracht. 

Wat toch trekt, onder alle wisselingen en beslomme
ringen van het leven, ons het meeste aan? wat vaagt 
de rimpels, die het voorhoofd ontsieren, weg om plaats 
te maken voor meer kalme indrukken en genoeglijker 
stemming? en wat stelt het dolce far niente in plaats 
voor het rusteloos werken en zwoegen? 

Het is ons „te huis", dat heiligdom voor eiken stand 
en rang, waarvan het gemis somtijds méér wordt be
treurd dan eenige andere zaak in ons maatschappelijk 
leven. 

Mogen alzoo de volgende mededeelingen, waarbij in 
(•) Voordracht, gehouden naar aanleiding van liet plaatwerk Alale-

risehe Innenraume moderner Wohnungcn von Eerd. Luthmer (Frank
fort, a/M., 1885), in de Vereeniging Architectura te s-Gravenhage. 

D e R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o u r d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , g e w a a r m e r k t m e t d e i n i t i a l e n A . e t A : . 
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korte trekken een overzicht gegeven wordt van de wo
ningen in den nieuwen tijd , zooals die, naargelang van 
zeden en gewoonten zijn ingericht, een spoorslag zijn 
om daarvan, vooral niet het oog op inrichting en ver
siering , en hetgeen daarbij in het bijzonder behoort 
te worden in acht genomen , te maken : het ideaal on
zer wenschen, het middenpunt onzer samenleving, het 
aangenaam en gezellig „te //nis." 

In de eerste plaats wijden wij dan eene korte be
schouwing aan liet vrijstaande woonhuis, de villa, om 
daarna de stadshuizen en meer in het bijzonder de 
huurhuizen te bespreken. 

Wij bepalen ons hierbij natuurlijk tot een algemeen 
overzicht, daar het te ver zoude leiden de verschillende 
soorten en genre's elk in het bijzonder te bespreken, 
en wel voornamelijk tot het vrijstaande 'woonhuis. 

Het vrijstaande woonhuis wordt in de meeste ge
vallen slechts door één gezin bewoond en komt in hoofd
zaak den grondvorm van een regelmatig of ook een 
langwerpig vierkant nabij, waarbij aan- en uitbouwen, 
terrassen of erkers den meest eigenaardigen indruk 
geven. 

Een eerste vereischte is, dat het gebouw in har
monie met de omgeving wordt ontworpen, zoodat het 
b.v. bij een rijk gestoffeerd landschap aanbeveling ver
dient eene te strenge symmetrie te vermijden en door 
eene meer bevallige of schilderachtige groepeering en 
een gunstig silhouet met de omringende natuur in 
harmonie te blijven. 

Ofschoon minder algemeen , wordt het vrijstaande 
woonhuis ook wel ingericht tot huisvesting van meer 
dan één gezin, waarbij door een ruime gang of som
tijds door twee elkander kruisende gangen, het gebouw 
in afzonderlijke gedeelten wordt gesplitst. Bij ons te 
lande wordt in zulk een geval liever de toevlucht ge
nomen tot het aan elkander bouwen , zoogenaamd 
„koppelen" van enkele woonhuizen, waarbij het geheel 
als villa wordt behandeld. Om meer dan ééne reden 
verdient het laatste de voorkeur cn gelukkig worden 
dan ook de eerstgenoemde soort van villa's slechts 
zelden meer aangetroffen. Hij de meeste villa's is in 
het midden van het plan eene vestibule aangebracht, 
die door tochtdeuren van de eigenlijke entree is 
gescheiden, en doorgaans wordt verlicht door een aan
grenzend trappenhuis, of door een bovenlicht. Het 
streven in den laatsten tijd om deze vestibules zoo 
klein mogelijk te maken, zonder nochtans aan het ge
heel te schaden, de hoofdvertrekken, tot het verkeer 
bestemd , daarin zooveel mogelijk te doen uitkomen 
en tevens de meer ondergeschikte vertrekken, als: 
keuken, dienstbodenkamers, garderobe, enz. eene goede 
gemeenschap te verzekeren, is in vele gevallen bijzon
der gelukkig opgelost. 

Mcercndeels bevatten deze gebouwen slechts twee 
verdiepingen , waarbij de begane-grond als bcl-ólagc of 
hoofdverdieping optreedt, terwijl op de bovenverdieping 
de slaap- of logeerkamers, badkamertjes enz. zijn in
gedeeld. 

Soms doet zich het geval voor, dat de bovenverdie
ping direct onder het dak is aangebracht, waarbij dan 
de schuinte der dakvlakken door diepe nissen bij de 
ramen , of kasten is betimmerd. Het valt echter niet 
te ontkennen, dat op den duur eene dergelijke verblijf
plaats voor den nacht schadelijk op de gezondheid der 
bewoners werkt, en daarbij ook tegen de voorschriften 
der hygiene wordt gezondigd. Hieraan is echter met 
eenige meerdere kosten tegemoet te komen door het 
aanbrengen van isoleerende wanden en plafonds. Zooals 
reeds gezegd is, worden op den begane-grond slechts 
de ontvang- en woonvertrekken ingedeeld, terwijl de 
keuken , provisie-, wijn- en brandstoffenkelders in een 

sousterrain zijn gelegen; de keuken wordt ook wel in 
haar geheel uitgebouwd. De spreekkamer, in kleine 
woningen tevens als kamer van den heer des huizes 
dienstdoende, behoort zoo na mogelijk bij den ingang 
of de vestibule te worden ontworpen en kan in vele 
gevallen als antichambre bij het salon dienst doen. Zoo
veel mogelijk zijn de kamers onderling in gemeenschap, 
eene reeks vormende, waarvan het salon het midden
punt uitmaakt; in Duitschland cn Engeland is het eene 
vaste gewoonte, der huis- of kinderkamer een afzon
derlijk verblijf voor de vrouw des huizes toe te voegen. 

In vele gevallen dient het salon tevens tot eetzaal 
voor bijzondere gelegenheden en slechts in grootere 
huizen wordt hieraan eene eereplaats toegekend; deze 
eetzaal is dan in gemeenschap met eene dessertkamer, 
welke in gemakkelijke verbinding staat met de keuken; 
b v. door middel van eene daartoe aangebrachte lift, 
die dan ook slechts zelden direct in de eetzaal uitkomt. 

Bovendien worden in deze grootere villa's nog vele 
andere vertrekken aangetroffen, waarvan het niet moge
lijk is in 't algemeen de plaats aan te geven, zoo als 
biljart- cn danszalen, rooksalons, muziekkamers en 
dergelijke. 

Het verdient aanbeveling op de slaapverdieping eene 
afzonderlijke ontbijtkamer te ontwerpen, welke in ge
meenschap behoort te zijn met de daaraan grenzende 
slaapvertrekken; ook het streven in den laatsten tijd 
om in de huizen eigen badkamers te maken, welke 
hier zeer eenvoudig, daar op grooter voet, met smaak 
en weelde worden ingericht, moet als zeer nuttig wor
den aangemerkt. 

Naast vele andere gemakken behoort op elke ver
dieping ook een gemakkelijk te bereiken, behoorlijk 
ingericht privaat te zijn ingedeeld; voor de dienstboden 
wordt een afzonderlijk privaat aangelegd. Ten opzichte 
van de I'gging der vertrekken is het noodzakelijk erop 
te Ietten , dat de eetkamer, met het oog op de koelte in 
den zomer, zoo mogelijk aan het noorden of oosten moet 
zijn gelegen , tenzij deze met eene noodzakelijk op het 
zuiden gelegen serre of plantenhuis in verbinding staat, 
wat een aangenamen indruk teweegbrengt. Ook de 
slaapkamers moeten zooveel mogelijk naar het zuiden 
worden aangebracht. In het algemeen zijn onze moderne 
woningen cn bijgevolg hare inwendige ruimten niet 
meer van die groote afmetingen en verhoudingen als 
waarvan het verleden ons nog zoo menig voorbeeld 
biedt. Bij vertrekken wordt dit gemis wel-is-waar 
eenigszins vergoed door de schuifdeuren of porte-brisées, 
waardoor als het ware twee of meer vertrekken tijde
lijk één geheel uitmaken , doch hiertegenover staat, dat 
daaraan dan ook eene groote, dikwijls de eenige (linke 
wandvlakte wordt opgeofferd, waardoor het plaatsen 
van groote meubelstukken of het aanbrengen van schil
derijen , tropeeën en dergelijken bezwaarlijk wordt. 

Uit een en ander blijkt ten duidelijkste met hoevelc 
gegevens en bijzondere omstandigheden , waarvan hier 
slechts enkele werden aangestipt, de bouwmeester re
kening te houden heeft bij het samenstellen van zijn 
project en hoe niet alleen in eene goede indecling, 
maar ook in ligging en vorm der verschillende ruimten , 
de verdienste van een plan gelegen kan zijn. 

Laat ons thans overgaan tot eene korte beschouwing 
der stadshuizen, in hoofdzaak de huurhuizen, zooals 
zij bij verschillende natiën, op hare eigen wijze inge
richt met het oog op heerschendc zeden en gewoon
ten, in groote steden het meest voorkomen. 

Slechts zelden vindt men onder de stadshuizen vrij
staande gebouwen; de reden hiervan moet worden ge
zocht in de dichte bevolking der steden en de hooge 
prijzen der terreinen, hetgeen bij den spcculatiebouw 
het groote zwaartepunt uitmaakt. Veelal zijn zij dan 
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ook gelegen in die wijken, waar ternauwernood een 1 
enkel plantsoen de reeksen van opeenvolgende gebouwen 
onderbreekt en het vermoeide oog van den wandelaar 
een welkome oase aanbiedt; een gelukkige uitzondering 
hierop zijn de boulevards , welke hoofdzakelijk in grootere 
steden worden aangetroffen. 

Op zichzelf reeds is het deze aaneenschakeling, welke 
eene verandering in de indeeling teweegbrengt, waarbij 
toch de benoodigde ruimten in meerdere hoogte of in 
meerdere diepte van het gebouw moeten worden ge
vonden. In de meeste gevallen zijn twee of drie kamers 
achter elkander gelegen; daar het licht slechts aan 
vóór- en achterzijde kan toetreden, wordt bij drie achter 
elkaar gelegen vertrekken aan het middenvertrek een 
ondergeschikte bestemming gegeven en richt men het 
tot ontvang-, dessert-kamer, badkamer, enz. in. 

Zooals wij reeds opmerkten, is het, bij eene geringe 
breedte der bouwterreinen , dikwijls noodzakelijk door 
eene groote diepte aan het gebouw de vereischte op
pervlakte te geven, waarbij men voor licht en lucht 
de toevlucht tot binnenplaatsen en lantaarns nemen 
moet, hetgeen echter om gezondheidsredenen geene 
aanbeveling verdient. 

Vooral in Engeland, met name in Londen, is zulks 
het geval, daar de prijs der bouwgronden er afhanke
lijk is van de breedte der gevels, welke zelden eene 
maat van 8 meter overschrijdt. 

In ons land komt het zelden voor, dat huurhuizen door 
meer dan drie gezinnen bewoond worden. En trachtte 
men ook een enkele maal in navolging van anderen, in 
één gebouw eene combinatie van meer woningen tot 
stand te brengen, dan werden deze al spoedig door de 
spotzieke menigte met den naam van „ark" bestempeld. 

In Duitschland, Engeland en Frankrijk daarentegen 
worden huurhuizen niet alleen van zes tot acht ver
diepingen hoog opgetrokken, maar worden deze alle, 
de bovenste zelfs, door verschillende gezinnen bewoond. 

Een hoofdingang, bij de Duitsche huurpaleizen dik
werf uit kostbare materialen opgetrokken of rijkelijk 
met beeldhouwwerken versierd, geeft ons toegang tot I 
het gebouw, waar in een grootsche vestibule of trap
penhuis de hoofdtrappen gelegen zijn, die meestal van 
steen of uit andere brandvrije materialen zijn samen
gesteld. Op elke verdieping bereikt men een ruim 
portaal, waarop de gangen der woningen uitkomen, 
die, naarmate men hooger klimt, in dezelfde verhou
ding als de vertrekken , steeds eenvoudiger en kleiner 
worden; somtijds is tot de hoofdverdieping een afzon
derlijke trap aangebracht. 

De meest treffende tegenstellingen vindt men in deze 
gebouwen, waar rijkdom en armoede onder hetzelfde 
dak huisvesten! 

Van de portalen bereikt men de gangen der wonin
gen, welke, bij de hoofdverdiepingen, weder door een 
vestiaire bereikt worden. Aan de straatzijde komen 
hierop uit die vertrekken, welke tot het verkeer met 
de buitenwereld bestemd zijn en die niet zelden door 
rijke decoratiën, fraaie betimmeringen, als anderszins 
uitmunten. Aan de achterzijde daarentegen liggen de 
meer huishoudelijke vertrekken, de slaapkamer, keuken 
en somtijds ook de eetkamer, met hunne aanhoorig-
heden en gemakken. 

Kenmerkend is het verschillend karakter der naties 
in de inrichting der woningen en in het uiterlijke 
daarvan uitgesproken. Waar de Duitscher zooveel 
mogelijk met zijne middelen woekert om zijn verblijf 
een voornaam en weelderig uitwendig aanzien te ver-
leenen, valt dit streven bij den Franschman reeds 
minder op te merken, terwijl op enkele uitzonderingen 
na, bij Engelschen en Hollanders hiervan bijna geen 
spoor te vinden is. 

Ook in het inwendige van zijn woning tracht de 
Duitscher zooveel mogelijk effect tc maken door het 
aanbrengen van betimmeringen, decoratiën cn andere 
architectonische versieringen, geheel in overeenstem
ming met het uitwendig karakter van het gebouw. 

Dit praalvertoon strekt zich echter niet verder uit 
dan tot die vertrekken, welke door den aard hunner 
bestemming, het publiek onder dc oogen komen, ter
wijl aan de meer huishoudelijke niet alleen eene on
dergeschikte plaats is toegekend, maar deze dikwijls 
geheel aan het overige opgeofferd en van de eenvou
digste versiering verstoken zijn. 

Bij het Fransche woonhuis is hetzelfde streven, wat 
het inwendige betreft, op te nierken, waarbij ons vaak 
de fraaiste voorbeelden van versiering zijn gegeven. 

Wat de indeeling aangaat, zoo merken wij op dat 
eene eereplaats, naast salon en eetzaal, aan boudoir 
en hoofdslaapkamer is toegewezen en ook aan deze 
beide vertrekken de uiterste zorg wordt besteed. De 
oorsprong hiervan moeten wij zoeken in het bloeitijd
perk van barok en rococo, het vervaltijdperk der zeden, 
waarin de slaapkamer en het boudoir hun intiem ka
rakter verloren; in den tijd, dat het hof den toon aan
gaf, den tijd, dat een madame dc Pompadour hare 
gunstelingen tot in boudoir en slaapvertrek liet naderen 
en deze tot ontvangzalen werden verheven. 

In tegenstelling met den Duitscher, die aan het 
rustieke, somtijds zwaarmoedige karakter de voorkeur 
geeft, kan de Franschman zijne ingewortelde voorliefde 
voor het meer met zijnen aard overeenstemmende barok 
en rococo niet verloochenen en zelfs in de meest stijl
volle scheppingen der Renaissance van den laatsten 
tijd, vinden wij hare lijnen en motieven terug; het al
gemeen bekende cn beroemde Operagebouw te Parijs 
levert ons hiervan o. m. het bewijs. 

De Engelschman, het my own self getrouw, tracht 
de gerieflijkheden en versieringen, schoon bij de huur
huizen meestal tot het allernoodzakelijkste beperkt, 
door zijne geheele woning aan te brengen, zonder deze 
tot de ontvangkamers te bepalen. De architectonische 
versiering draagt daarbij veelal een eenvoudig doch 
degelijk karakter. 

Ook het onafhankelijke, dat zijne geheele persoon
lijkheid kenmerkt, doet zich bij dc inrichting zijner 
woningen gelden; elk huisgezin bewoont een afzonder
lijk afgerond geheel, hetzij dat de vertrekken in ver
schillende, dan wel in eenzelfde verdieping worden 
ingedeeld. Het laatste is voornamelijk het geval met 
die huizen , waar de hoofdingang leidt tot een ruime, 
gewoonlijk overdekte binnenplaats; van daar leiden dan 
ijzeren trappen tot de zich op elke verdieping bevin
dende omloopende gaanderijen of balkons, waarop weder 
de buitendeuren der afzonderlijke woningen uitkomen. 
Op deze wijze worden de meeste hedendaagsche huur
huizen in Engeland en ook in Amerika ingericht. Bij 
de Hollandsche woonhuizen, die tot verblijf van meer 
dan één gezin moeten strekken , heeft men, ofschoon 
op eene andere wijze, eveneens naar op zichzelf staande 
woningen gestreefd en wel voornamelijk door het aan
brengen van afzonderlijke ingangen en trappen tot elke 
verdieping. Bij de huurhuizen in het algemeen, waar 
met zooveel gegevens rekening moet gehouden worden, 
getuigt menig vernuftig uitgedachte indeeling van 
den practischen geest des ontwerpers. Buiten deze 
verdienste van het mecrendeel onzer woningen, blijft 
ons slechts over om uit een esthetisch oogpunt te con-
stateeren, dat, hoewel ook in den laatsten tijd daarbij 
pogingen ter verbetering worden aangewend, nog veel 
in die richting valt te doen. De meeste gebouwen toch 
missen elke uit- en inwendige versiering en nog, waar 
die spaarzaam is aangewend, geschiedt dit meestal op 
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eene wijze , die duidelijk aantoont hoe slecht het wezen 
en de toepassing der versieringskunst wordt verstaan. 

De middelen ter bestrijding van dit feit, waarin wij 
bij onze oostelijke naburen ver achter staan, zullen 
wij hier nochtans buiten beschouwing laten. 

Na aldus in korte trekken te hebben nagegaan het 
eigenaardig karakter en dc indeeling van het woonhuis 
bij verschillende volkeren, willen wij ons vervolgens een 
beeld trachten te vormen van het middenpuat onzer 
samenleving, het ideaal van onze woning als het aan
genaam en gezellig tehuis. Ook de inrichting daarvan 
en dc versiering, in tal harcr uitingen, openbaart ons 
veelal het karakter des bewoners; terecht zegt daarom 
een geestig schrijver: „Toon mij uwe woning en ik 

H " {Slot volgt.) 

(A. et A). INGP:ZONDEN. 

' S - H A G E . den 15 December 1SS7, 
Weledele heer Redacteur, 

Wil t u mij toestaan den heer Weissman nog een enkel woord 
te antwoorden op zijn toelichting, in antwoord op mijn vraag, 
naar de constructie van zijn huis »In de Son." 

Door ZEds. verzekering, dat ik dat gebouw met den grooten 
boog zonder voldoenden wederstand veilig zal kunnen betrek
ken, wanneer ik het wil doen uitvoeren, wordt mijne bewering 
niet te niet gedaan, dat de architect daar zoogenaamd kunst
en vliegwerk zal moeten gebruiken. Thans neem ik de vrijheid 
hier de bewering nog aan toe te voegen, dat architectuur geen 
kunst- en vliegwerk mag zijn en mitsdien ZEds. «constructie" 
uit een architectonisch oogpunt bepaald afkeuring verdient. 

Voorts beroept de heer Weissman zich op den eisch van 
neringdoenden om voor een winkelpui zooveel mogelijk glas
oppervlakte te hebben. 

Volkomen juist. Maar waarom, geachte heer, laat u dan 
dien onbestaanbaren boog niet weg, die uw glasoppervlak juist 
vermindert en de winkel bovendien donkerder zal maken. Uw 
doel is natuurlijk dien boog slechts als wassen neus te ge
bruiken en de overspanning feitelijk door ijzeren balken in 
architraaf of fries te doen plaats hebben. Laat dan die on
oordeelkundige uiterlijke constructie ook maar weg, en doe 
mij ter. slotte het genoegen eene dergelijke constructie toch 
niet onder de «stoute constructies'' te rangschikken. Eene 
overspanning van 5.2 M . met ijzeren balken behoort daar 
immers niet toe en een boog van 5.2 M. zonder voldoenden 
wederstand is niet bestaanbaar, dus ook geen «stoute con
structie." 

Hiermede heb ik mijn gevoelen gezegd. Ik bedank u. wel
edele heer Redacteur, vriendelijk voorde mij geschonken plaats
ruimte en teeken met de meeste hoogachting 

Uw dienstw. dienaar, 
V A N NlEUKERKEN. 

U N I V E R S I T E I T S G E B O U W . 
De strijd, tusschen den Minister van Binnenlandsche Zaken 

en het Gemeentebestuur van Utrecht gevoerd, is voor het 
oogenblik overgebracht naar den boezem van het Bestuur der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Toen Bestuur
ders dier Maatschappij den Minister hun leedwezen betoogden, 
dat een bepaalde stijl voor het Universiteitsgebouw was voor
geschreven , waardoor de vrije kunstuiting der bouwmeesters 
belemmerd werd, zond de Onder-voorzitter D r . P . J . H Cuijpers 
een tegen-adres, dat door den architect F . J. Nieuwenhuis te 
Utrecht bestreden werd. De heeren H . Cramer, J. Klu i t , C. 
Muijsken, F . J. Nieuwenhuis, T. Sanders, Th. G. Schill en 
H . W. Veth hebben daarop Dr. Cuijpers het onbetamelijke 
onder het oog gebracht om in het tegen-adres als Onder-voor
zitter van het Bestuur der Maatschappij op te treden en hunne 
instemming betuigd met het schrijven van hun medelid F . J . 
Nieuwenhuis. ("Zie bladz. 406.) Het daarop gegeven antwoord 
is van den volgenden inhoud: 

Aan de heeren H . Cramer, J. Klui t , C. Muvs-
ken, F . J. Nieuwenhuis, T.Sanders, Th . 'G. 
Schi l l , H . W. Veth, leden van het Bestuur 
der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst. 

In een schrijven van 5 December j l . aan mij gericht, door 
mij den 8sten ontvangen , en waarvan gij hebt gemeend af
drukken te moeten verspreiden, wordt uwe meening uitgespro
ken , dat ik op andere wijze had behooren op te treden dan 
als Onder-voorzitter van het Bestuur der Maatschappij, om 
kenbaar te maken, dat ik niet kon instemmen met het adres, 
dat gemeld Bestuur met algemeene stemmen, in strijd met de 
mijne, aan den Minister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken inzond. 

Gaarne had ik vernomen op welke andere wijze ik naar uw 
oordeel hadde behooren op te treden; zoolang inij zulks niet 
wordt medegedeeld, kan ik de door mij gekozen wijze niet ver
werpelijk achten. 

Wat mij daarentegen wel verwerpelijk voorkomt, is de wijze 
waarop door u in het thans verspreide geschrift gepoogd wordt 
de schromelijke inconsequentie te verbergen, die er bestaat 
tusschen het adres van het Bestuur der Maatschappij van 9 
December 1SS2 en dat van 18 November 1887. 

Ik heb er den Minister op gewezen, dat in i S S 7 t c n behoeve 
van de ontwikkeling der bouwkunst gevraagd werd, dat de 
Regecring aan den architect de vrije ailing van zijn kunstge
voel zou laten, terwijl daarentegen in 1882 wegens «den kunst
roem van het vaderland" erop werd aangedrongen dat niet 
alleen de door mij in de Houwkunst voorgestane kunstrichting 
door de Regeer ing zou worden tegengegaan, maar zelfs dal de 
bouw van liet aangevangen Centraalstation tc Amsterdam zou 
worden gestaakt. en dat dit gebouw zou worden gewijzigd. 

Tevergeefs tracht uw laatste schrijven van 5 December 
1887 te doen geloover dat het adres van het Bestuur van 9 
Dec. 1882 niet de door mij in het licht gestelde strekking had 
en slechts meer bepaaldelijk «gekant was tegen het eenzijdig 
doordrijven eener bepaalde richting, die door eene macht als 
die der Regecring werd voorgestaan." 

Gij drukt alleen het adhaesie-adres van 1882 af, maar om de 
ware bedoeling ervan te doen verstaan, ware het noodig ge
weest, ook het adres zelf mede te deelen, waarvan het Bestuur 
destijds verzekerde, dat het zijne instemming wegdroeg. Ik 
zal dit klein verzuim herstellen. Het adres, dat in 1882 de ad-
haesie van het Bestuur erlangde, zeide: 

»De ondergeteekenden meenen het aan den kunstroem van 
hun vaderland verplicht te zijn , de aandacht der Nederlandsche 
Volksvertegenwoordiging op de deerniswaardige gevolgen van 
het onweerspreekbare feit te vestigen, dat nu sedert verschei
den jaren reeds, van landswege eene richting in de Bouwkunst 
gevolgd wordt, even eenzijdig als verderfelijk Zonder in het 
minst te willen miskennen , integendeel ten volle waardeerend, 
de groote verdiensten in grootschen en smaakvollen kerkbouw 
van den bouwkunstenaar, door wien die richting voornamelijk 
gehuldigd wordt, mogen zij zich niet ontveinzen, dat de toe
passing zijner kerkbouw-beginselen ook op den wereldlijken 
bouwstijl niet anders dan schadelijk werken kan en herhaal
delijk reeds gewerkt heeft. 

Zij willen hier echter niet aanvoeren, wat ten deze reeds in 
verschillende gebouwen misdaan is, maar richten zich uilslui
tend met hel doel tot 11, het nog niet -vlvoerdc op dien ver
keerden weg in zijn uitvoering tc beletten cn het door beter 
te vervangen tevens de middelen aan de hand doende, die 
naar hun bescheiden oordeel, zulk eene eenzijdigheid voor het 
vervolg zullen voorkomen 

Zij betreuren het, dat het ontwerp van een dergelijk gebouw — 
dat van het Centraalstation te Amsterdam - slechts eenige 
weken vóór de aanbesteding door de bestek-teekeningen meer 
publiek is gemaakt, zoodat wc/licht voor eene Ü E H E E I . E om
werking geen gelegenheid meer bestaat. Intusschen komt hun 
I N EI.K G E V A L , dc benoeming eener commissie wenschelijk voor, 
om tc onderzoeken, in hoeverre er verandering in zou zijn aan 
te brengen om het minder in tweestrijd te doen zijn met zijne 
bestemming. Ziedaar dus het eerste verzoek, waarmee zij zich 
met eerbiedigen vaderlandslievenden drang tot u wenden. 

«Het tweede is: die Regeering door doeltreffende maatregelen 
tevens een einde te doen maken aan het verder volgen der 
gewraakte richting in 's Lands wereldlijken bouwstijl." 

Ieder, die niet met twee maten meet. zal erkennen dat het 
Bestuur der Maatschappij in 1882 derhalve adhaesie schonk 
aan cen adres, verzoekende dat de Regeering zekere kunst
richting zou wraken en tegengaan cn zelfs een belangrijk bouw
werk, volgens die denkbeelden van kunst ontworpen en aan
gevangen, voor zooveel mogelijk nog zou doen omwerken. 

Met het volste recht mocht ik erop wijzen dat deze houding 
in volslagen strijd is met die van het jongste adres van No
vember 1SS7, waar gevraagd wordt dat de Kunstenaar volstrekt 
niet worde belemmerd in zijn «vrije kunstuiting", «in de vrije 
uiting van zijn kunstgevoel; waardoor zijne werken een eigen 
en sprekend karakter kunnen aannemen." 

Amsterdam, 9 December 1887. P. J. H . C U V P E R S . 

Ook in de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de Re
geering zeer gegronde aanmerkingen moeten vernemen op dc 
houding, door het Ministerie van Binnenlandsche Zaken aan
genomen tegenover de plannen voor het nieuwe Academiege
bouw, dat te Utrecht als een geschenk der gemeente zal op
gericht worden. Het is te hopen, dat die aanmerkingen doel 
zullen treffen. De pressie, die in deze zaak van zekere zijde 
werd uitgeoefend, is werkelijk niet te verdedigen. Juist dit 
aanwijzen eener bepaalde kunstrichting als officiëele bouwstijl 
is het, wat Thorbecke zoo goed veroordeeld heeft in derede, 
waarin hij de veelal verkeerd begrepen woorden sprak: «kunst 
is geen Regeeringszaak". 
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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 l ' D K E I . I N G ' S - G R A V E N H A G K . 

Vergadering van Vrijdag den 9 December 1887. 
Het eerste gedeelte van den avond werd gewijd aan huis

houdelijke werkzaamheden en na lezing en goedkeuring der 
notulen deelde de Voorzitter mede: 

dat de bekroonde antwoorden op de prijsvragen der Maat
schappij binnen eenigen tijd op eene kunstbeschouwing zullen 
worden tentoongesteld; 

dat door het Hoofdbestuur ƒ 25 was bestemd als belooning 
voor het opmeten cn in teekening brengen van de htiizingc 
Torenzicht, bij Poeldijk, door de heeren Cramers en Lorrie; 

dat door de Afdeeling het volgende jaar weder prijsvragen 
zullen worden uitgeschreven en daarvoor eene som op dc be
grooting zal worden uitgetrokken. 

De heer M . Nooyen, als lid voorgesteld, wordt met algemeene 
stemmen aangenomen. 

De heeren P. Tirion, Secretaris, en G. H . Bauer, Penningmees
ter, moeten volgens rooster aftreden; eerstgenoemde is her
kiesbaar, laatstgenoemde niet. 

De heer Van Nieukerken betreurt het ten zeerste, dat in dit 
speciale geval de Penningmeester niet herkiesbaar is. Hij is van 
meening, dat de leden slechts met leede oogen de plaats van 
den heer Baucr door een ander zullen zien innemen dan de 
nestor dezer Afdeeling, die zoovele jaren het penningmeester-
schap waarnam, die steeds op zijn post was en onder wiens 
medebestuur de Afdeeling gebloeid heeft. Hij zou gaarne het 
voorstel willen doen op deze wetsbepaling, ter kwader ure ge
nomen, terug te komen en, mocht dit niet mogelijk zijn, den 
heer G. H. Bauer tot eerelid van het Bestuur te benoemen. 

De Vergadering geeft door luide toejuichingen blijk in te 
stemmen met het voorstel des heeren Van Nieukerken. De 
Voorzitter geeft de verzekering, dat het Bestuur dit in over
weging zal nemen en een volgende keer naar bevinding zal 
handelen. 

De heer P. Tirion wordt als Secretaris herkozen en, in de plaats 
van den heer Bauer, de heer F. Stoltefus benoemd. 

Tot Voorzitter wordt de heer F . H. van Malsen met algemeene 
stemmen herkozen en tot leden der Commissie van redactie 
worden de aftredende leden, de heeren Looisen, Morreen 
Van Liefland, herkozen. 

De rekening en verantwoording van den Penningmeester wordt 
daarop nagezien door de heeren De Vriendt, Looisen en Van 
Nieukerken. De heer De Vriendt bedankt den Penningmeester 
voor het uitstekend beheer der fondsen, waarop de heer E. Kriens 
het woord verkrijgt tot het houden zijner voordracht over «de 
steenwerkers oorkonde en de gebruiken van het gildewezen". 

Nimmer, mijnheer de Redacteur, heb ik als verslaggever 
voor zwaarder taak gestaan dan thans om u een kort overzicht 
over die lezing te geven. De heer Kriens begon met zich te 
bewegen in de alleroudste overleveringen, de vereenigingen 
van ambachtslieden betreffende, en deelde uit die tijden zoo
vele bijzonderheden mede, dat ik den plicht om geregelde aan-
teekeningen te houden niet meer vervullen kon. Wij waarden 
gezamenlijk rond in de nevelen der mystiek, in de voorschrif
ten voor geheimhouding der kunsten, in de talloos vele ge
bruiken der beoefenaren en in de herkenningsteekenen, die 
tot verbinding der vakken onderling schenen te bestaan. 

Bij de Romeinen moet eene brigade van werklieden bestaan 
hebben, die de alles overmeesterende Romeinsche legioenen 
vooruittrok om gebouwen enz. op te richten; van daar dat de 
Romeinsche bouwkunst zich zoover uitbreidde. 

Onder Constantijn de Groote (4' eeuw) verrezen tal van 
Christelijke kerken, tot wier opbouw de gilden, die ook in het 
Romeinsche Rijk, doch onder anderen naam bestonden, werden 
opgeroepen; dat we later de Germanen omringd zien door 
oude Romeinsche monumenten , is ook aan den invloed dier 
Romeinsche gilden toe te schrijven. 

Spreker beschrijft daarop het ontstaan der gilden en de daar
mede gepaard gaande ontwikkeling der bouwkunst in Groot-
Brittanje en later ook in Gallië en de overige deelen van het 
vaste land; stipt aan hoe in de 6' eeuw na Chr. de bouwkunst 
in scholen en kloosters bloeide en tracht verder de Romaan
sche kunst der 11* eeuw te ontwikkelen uit de Romeinsche bouw
kunst, gecombineerd met bestanddeelen uit andere kunsten. 

Spreker deelt daarop mede hoe bij den bouw der Domkerken 
te Hildesheim en tal van andere monumenten uit dien tijd, 
den steenwerkersbond, toen meer bekend als de zoogenaamde 
bouwhutten , die werken in handen had, en hoe de Gothische 
bouwkunst zelfs in haren bloei door die mystieke bouwhutten 
werd uitgeoefend; dat alle onderdeden zoowel als hoofdpartijen 
aan vaste wetten en regelen gebonden waren, hoe zelfs de 
bouwmeester van den Straatsburger Dom, Sabine di Steinbuch, 
in 1276 l id van dien bond uitmaakte; kortom met talrijke bij
zonderheden, die lang niet algemeen bekend zijn, werden de 
aandachtige hoorders door spreker ingelicht. 

Nadat spreker aldus in weinig tijds de mystiek der bouw
kunst had doorloopen, werden de hoorders ten slotte nog be
kendgemaakt met eene serie van misschien wel 100 bepalin
gen, die elk l id van den Steenwerkersbond moest kennen en 
in acht nemen, alvorens hij in dien bond kon opgenomen wor

den en waarvan de meesten troffen door hare sterk sprekende 
gelijkenis op de voorschriften der vrijmetselaren, anderen de 
lachspieren der toehoorders zoo sterk in beweging brachten, 
dat van alle kanten een onderdrukt gegiggel oprees, zoodat 
zelfs onze hoogst ernstige Voorzitter, noch onze Secretaris, 
noch zelfs spreker zich goed konden houden. 

Na afloop der lezing, bracht de Voorzitter den heer Kriens 
zijnen warmen dank voor de zeer ingewikkelde rede cn de 
Vergadering betuigde algemeen groote instemming door een 
daverende toejuiching. 

Van een opengesteld debat maakte slechts de heer Morre 
gebruik om den heer Kriens inlichtingen te vragen over de 
bronnen, waaruit hij deze talrijke bijzonderheden had geput. 
De heer Kriens noemde eenige werken op, waarvoor de heer 
Morre hem bedankte. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de Voorzitter deze laatste 
hoogst aangename bijeenkomst des jaars. 

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

Vergadering van Vrijdag 9 December 18S7. 
Met algemeene stemmen werden aangenomen als gewoon lid 

de heer N . W. Lit Jr. en als kunstlievend lid dc heer F . H . 
Bach. 

Met 12 van de 14 stemmen werd de heer P. M. A . Huurman 
verkozen tot Voorzitter, ter vervanging van den heer J. B. Jager, 
die sedert de oprichting der Afdeeling, in 1884, als zoodanig 
heeft gefungeerd en die thans aan de beurt van aftreden is. 

Op voorstel van den heer K. Hoekzema werden tot bestuurs
leden herkozen de heeren H. Raammaker, 2e-Secretaris, en B. 
J. Boswinkel, Bibliothecaris. Na eenig beraad lieten de be
noemden zich de keuze welgevallen. 

Statuten en huishoudelijk reglement werden aangevuld, naar 
aanleiding van de gewijzigde wet der Maatschappij, ter zake 
het opnemen van afdeelingsleden. De contributie voor dus
danige leden werd bepaald op ƒ 3.00. 

Daarna werd vastgesteld de begrooting van inkomsten en 
uitgaven voor het dienstjaar 188S. 

Met het oog op het tekort in de kas over het loopende 
jaar, werd overwogen, of het niet geraden zou zijn van dele
den eene afdeeüngscontributie te heffen, iets wat totdusverre 
niet is geschied, omdat men tot heden meende, dat met de con
tribution van donateurs en andere inkomsten de gewone uit
gaven zouden zijn te bestrijden. Na eenige discussie werd be
sloten bij de leden eene inteekeningslijst te doen circuleeren 
voor vrijwillige bijdragen tot delging van het tekort. 

Aan de orde kwam nu het punt der agenda. «Diploma voor 
gezellen in bouwambachten", reeds in eene vorige vergadering 
door den heer Jager ingeleid. Deze wees erop, hoe in som
mige plaatsen in Duitschland aan leerlingen en gezellen bij 
verschillende bouwambachten, nadat zij voldoende bewijjen 
van bekwaamheid in hun vak, zoo theoretisch als practisch, 
hebben afgelegd, diploma's worden uitgereikt en meende dat 
pogingen moeten worden aangewend om ook hier tot dat re
sultaat te komen. 

Besloten werd tot benoeming eener commissie ter fine van 
onderzoek en rapport. Als leden dier commissie zijn aange
wezen de heeren Jager, Hoekzema, Raammaker, Huurman en 
Sips. 

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

Vergadering van Vrijdag 9 December 1887. 
Na lezing der notulen, werden tot lid van het Bestuur her

benoemd de heeren A . j . Rooseboom en J. Vonk en als lid der 
Commissie voor de verzameling van teekeningen enz. de heeren 
A. T. van Wijngaarden, N . van der Hoef en P. van de Wint. 
Door den Penningmeester werd vervolgens rekening en verant
woording van het gehouden beheer gedaan. 

De Voorzitter wekte de leden op om jonge vakgenooten aan 
te sporen tot de Afdeeling toe te treden; het lidmaatschap 
wordt thans door de kleinere contributie gemakkelijk gemaakt. 

Daar de spreker van den avond door bijzondere omstandig
heden verhinderd was, hield de Voorzitter eene causerie over 
den aanleg van waterleidingen, in het bijzonder over die in 
onze gemeente, waarvoor hij den dank der Vergadering verwierf. 

In deze bijeenkomst waren tentoongesteld de bekroonde ont
werpen der door de Maatschappij in 1SS5 uitgeschreven prijs
vragen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
S C H I E D A M . In zijne zitting van 16 dezer heeft de Gemeente

raad uit de sollicitanten voor de betrekking van gemeente-ar
chitect de volgende nominatie opgemaakt: A . W. Bos, le-lui-
tenant der genie te Utrecht; A . D. Heederik, civiel-ingenieur 
te Schiedam; W . C. A . Hofkamp, hoofdopzichter der gemeen
tewerken te Nijmegen; W. H . Kam', gemeente-architect te 
Amersfoort; A . Nolen, civiel-ingenieur te Rotterdam en J. M . 
A . Zoetmulder, civiel-ingenieur te Raamsdonk. De benoeming 
uit dit zestal zal waarschijnlijk op Vrijdag 23 dezer geschieden. 
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Aflevering 11 van Dé Natuur (uitgave 
van J. G. liroese te Utrecht) bevat: 

De astronomische photographic (met 
fig.). — De Doode Zee en de groote Syrische 
breuklijn (met fig.)- — Het photographisch-
astronomisch congres (met fig). — De 
steenkool (met fig.j. — Een Amerikaansche 
wijzerthci mometer (met tig.). — Aardbeziën 
en frambozen 1'met fig.). — Sterrenkundige 
opgaven. — Correspondentie. 

B E N O E M I N G E N . 
— Hij Beschikking van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken zijn benoemd 
voor het jaar 1S8S tot adsistenten aan dc 
Polytechnische school te Delft, voor de 
waterbouwkunde J. Kraus, aldaar; voor 
de natuurkunde H . Doiicr Dz. aldaar: voor 
de werktuiglecr en werktuigbouwkunde 
N . C. H . Verdam aldaar; voor de bouw
kunde G. Krommer, bouwkundig inge
nieur tc 's-Gravenhage. 

— Tot hoofdopzichters bij de Leeuwarder 
waterleiding zijn benoemd de heeren A. 
Wamstekcr en J. van l 'nnik; dc eerste 
bij dc pomp- en liltcrwerken te Grouw en 
de tweede bij het buizennet te Leeuwarden. 

— De heer J. W. Holterman te Amster
dam is benoemd tot opzichter over de gas
verlichting te Haarlem. 

— Gedeputeerde Staten van Zeeland heb
ben in hunne vergadering van 16 dezer tot 
ingenieur van dun Provincialen Waterstaat, 
ter standplaats Terncuzen, benoemd de heer 
J. A . J. Si bmacher Zijnen, thans opzichter 
l , t e klasse te Kolijnsplaat. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
De gemeente Alkmaar verlangt een ar

chitect en rooimeester, op eene jaarwedde 
van j 2000. {Zie advertentie.) 

A D V E R T Ê N T f É N T -

Provincie Zuid-Holland. 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag den 27" , , n December 1887, des voor

middags ten 11'„ uren, zal, onder nadere 
goedkeuring, door den Voorzitter, of een der 
Leden van het College van Gedeputeerde Sta
ten der Provincie Zuiil- Bollend, en in bjjzjjn 
van den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Zuid-Holland, aan bet lokaal 
van bet Provinciaal Bestuur te \-G ratenhaeje, 
worden aanbesteed : 

Het ONDERHOUD dor HAVEN 
van Stellendam van 1 Januari 
1888 tot ultimo April 1890. 

Raming ƒ 15,400.—. 
De aanbesteding zal geschieden bjj enkele 

I inschrijving, overeenkomstig S 184 dér A. V. 
Het Lestek zal ter lezing liggen aan het 

i lokaal van het Provinciaal Bestuur van Zuid-
\ Holland te 's-Grareuhage, en is voorts, op 
j franco aanvrage, tegen betaling der kosten, 
i te bekomen bij de boekhandelaars firma QE-
. HKOEDEliS VAN CI.F.EF, Spui n°. iSa , te 
j 's-Gravenhage en door hunne tusschenkoinst 
' in de voornaamste gemeenten des Kjjks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de kosten 
der besteding, zjjn te bekomen bjj den Hoofd
ingenieur van den Provincialen Watei staat 
in Zuid-Holland, J . V A N DER V E G T , te 
's-Gravenhage, terwjjl aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op U'oensdag 21 December 
1SS7 des voormiddag» te 11 ure. 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid- Holland', 

F O C K , Voorzitter. 
F. T A V E N B A A T , Griffier. 

Vereeniging voor Vak en Kunst, 
TENTOONSTELLING van KUNSTNIJVERHEID 

TE DORDRECHT. 
De opgaven van inzendingen moeten ulti

mo December ingezonden zjjn bij den lieer 
H. E. V A N D E R KAA, Secretaris, te 
Dorde echt. 

Aanbesteding. 
Namens zijn principaal zal de Arcliitect 

A. K. F K E E M te ARNHEM, op den 5 Ja
nuari 1888, s namiddags i uur, in het Café 
V A N DE BURG te Apeldoorn aanbesteden: 

Het verbouwen van een perceel 
te Apeldoorn tot drie Winkel
huizen met bovenwoningen. 

Teekeningen liggen ter visie in het lokaal 
der besteding. 

Bestekkin zjjn tegen betaling van ƒ0.50 
te verkrjjgen bjj den Heer PLOEGMAN te 
Apeldoorn. 

Inlichtingen te verkrijgen bjj den Architect. 
Aanwjjzing in loco den Sden Januari 1SSS, 

vooriniddags 10 uur 

~ Ï ) E LINT S, C\ 
Ooutzeedijk 2 I N . Rotterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TR0ÏT01R- , tKME\T-1\ I JZKUSTEEMEGELS. 

Grooto voorraden. 
Stoomfabriek van gedreven en geslagen 

ZINK- en KOPERWERKEN. 
l i M . I X , TISSOT A C°. 

Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inriclitiii f. voor het gal-
vaniseeren van jjzer. Etalage van verschil
lende monster op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappjj tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

SOLLICITANTEN naar de betrekking van 
ARCHITECT en ROOIMEESTER 
der gemeente AEKMA4R, aan welke 

j betrekking in eens af eene jaarwedde van 
\f 2000 zal verbonden zjjn, worden verzocht, 
zich vóór 1 Januari 1SSS bjj op zegel ge
schreven verzoekschrift te wenden tot het 
gemeentebestuur van Alkmaar. Aan den te 
benoemen titularis zal een lokaal voor teekenen 

! enz. aangewezen worden in een gemeente-
gebouw , waarvan bet schoonhouden, de ver-

j warming en verlichting voor zjjne rekening 
I komen. 

De ondergeteekenden berichten hiermede, 
dat zjj tot hunnen vertegenwoordiger voor 
Nederland voor den verkoop van 

dennen bestekhout 
hebben aangesteld, den Heer J A N V A N 
D E K P O T te Rotterdam. 

Hof en a d Enz yh Schwarzwald 
K K A U T I l & C°. 

JIjj refereerende aan bovenstaande adver
tentie, heb ik de eer mij bijzonder aan te 
bevelen tot het leveren van dennen be
stekhout tot concurrccrcnde prijzen, en 
teekeii in afwachting Uwer aangename aan
vragen 

Hoogachtend 
Uw Dw. Dienaar, 

J A N V A N DER POT. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Vrijdag 30 De
cember 1887, 's voormiddags 11 ! 2 ure, in het 
openbaar ten Geineentehuize aanbesteden: 

Restek N". B. 
Het onderhouden van en het ver

richten van eenige VERNIEU
WINGEN aan verschillende Ge
meentewerken gedurende het 
jaar 1888. 

Bestek N". 11. 
Het onderhouden van de PLANT

SOENEN der Gemeente en het 
verrichten van eenige andere 
werkzaamheden gedurende het 
jaar 1888. 

Bestek N". 15. 
Het onderhouden van en het 

verrichten van eenige verdere 
WERKZAAMHEDEN aan ver
schillende Gemeentegebouwen 
en Inrichtingen gedurende het 
jaar 1888. 

Aanwjjzing voor bestek 5 Woensdag 21 
December; vcor bestek 11 Donderdag22 De
cember en voor bestek 15 Vrjjdag 23 Decem
ber e. k.; telkens des voormiddags 11 ure, 
Bureau Gemeentewerken, alwaar teekenin
gen ter inzage liggen; bestekken met geze
gelde iii8chrjjvingsbiljetten tegen betaling 
van ƒ0 .50 per stel verkrjjgbaar. 

Bekroond: 
Frankfort a M. 1881. 

Amsterdam 1882. 

Bekroond: Gouden Medaille 
Dusseldorn 1880. 

Weenen 1880. 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. 
Opurei-icht I S U O . 

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland 
P E E D . E N Q E R S , Amsterdam, 

l leerei igracl i t , bij de Oude Spiegelstraat n . 335. 

G E B R . VAN M A L S E N . - Den Haag. 
Vuren-, Grenen-, Eiken-, Noten- of Mahoniehouten Lijsten. Profielen 

naar verkiezing. Deuren, Ramen Lambrizeeringen, Deurbekroningen en 
complete Betimmeringen in alle houtsoorten, worden op bestelling in korten tjjd 
geleverd, van goed gedroogd hout. Beeldhouwwerk in hout. Versiering van 
deuren, lijsten en geheele vertrekken met carton pierre, volgens teekeningen. 
Eikenhouten, Teakhouten en andere blanke Buitendeuren. Schooltafels, 
Parketvloeren, Intarsias, enz. 
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NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY I ™ , LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 

F A B R I E K IRAOE M A R K . NATUURL. ASPHALT 
^BMUWÊMUUUUUM. 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
Beltweg N" . 3. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p l i a l l w e j ï e n e n d i t » D o r s e h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p l i a l t - M a s l i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a l i n g - H i n k s , M o n t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a / i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , U e t o n - I ' i i i i d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

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

te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, ot bjj den Heei 
H . G. KNOOPS C.OZN., Beekstraat F . «2, te Arnhem. 

De Directeur. W. PATON WALSH. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven No, 3, Rotterdam. 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het ccnigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlangd bijlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzen. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Sonne". 
Belgische kiuii- en hydraulische hulk. 

Billjjke prjjzen en vrachten. 
Kiuistgraiiict systeem Petitjean. 

Prospectussen en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

BKUiKK & BIilHHMH. - 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 , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

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

WEEGWERKTUIGEN. 
11. H O L S B O E R . - Vi-nliom. 

Leverancier van Z . M. den Koning. 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, Hoekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 (Internat Tentoonst.) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

EQUERRES. MEETKETTINOEN. BRIEF- en PAKKETBALANSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN. TELEGRAAF-APPARATEN. enz. enz. 

Inschrijving 
DINSDAG 27 DECEMBER 1887, 

in het T immerhu is te Rot terdam, 
naar de l eve r ing v a n : 

Tegels , D a k p a n n e n , K a n n e n b u i -
z e n , 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 e r k , Hennep , 
Snui t van V l a s , Too r , B r u i n -
werk , Mos , S t rookdwei len , B l o k -
m a k o r s w e r k , Bors te lmakers -
w e r k , Sponzen, G r o e n L a k e n , 
T o c h t v r i e s c h , Gr i j s L i n n e n , 
Behangse l -L innen , Afneemdoe-
k e n , W o U e n - on L i n n e n D w e i 
len, Gord i jn l innen ,Grondpap ie r , 
S i n g e l , M e u b e l k o o r d , B a n d , 
Jaloezieband-ladder, G lazen B a l 
lons , L a m p o n g l a z c n , Zeemvel 
l e n , L e d e r , Pa tent -Ol io , Groe
ne Zeep , K a a r s e n , A m e r i k a a n 
sche R e u z e l , V e t (roet), Poets
katoen , L a m p e n k a t o e n , T u r f , 
H o u t s k o l e n . Bezems, Boenders , 
M a n d o n , Z i n k , L o o d , Looden -
on V e r t i n d L o o d e n B u i z e n . M e 
talen M a i n - en Tapkranen . Spij
kers, I j ze rwaren , K o l e n b a k k e n , 
S taa l , Ver fwaren en Venster
glas. 

De voorwaarden liggen, op de gewone da
gen en uren, in het Timmerhuis ter lezing 
en zijn, teren betaling van 25 Cents ver
krijgbar bij Wed. P. V A X W A E S B E B G E B N 
ZOON, Boekdrukken aan den Houttuin n°. 73 
alwaar tewns ,1e in te viül--n gezegelde in-
schnjvingsbiljetteii, tegen betaling van 22' 
Cents per stuk, te bekomen zijn. 

Inschrijving 
Vrijdag 30 December 1887, 

des voormidilBL 's ten 11 ure, 
T E N K A N T O R E VAN D E 

Gemeente-Gasfabrieken Oost-Zeedi jk , 
naar do L E V E R I N G v a n : 

G e t r o k k e n IJzeren pijpen on F i t 
t ings , V e r t i n t L o o d e n B u i z e n , 
R o o d en G e e l K o p e r e n P i jp en 
B l a d k o p o r , Roodkoporen L a n 
taarns, K o p e r e n H o o f d k r a n e n , 
K o p e r e n F i t t i n g s on B r a n d e r s , 
H o u t e n Roze t t en , Lampong la 
z c n , Poroele inen K a p p o n , L a n 
taarn- on andere r u i t e n , Sni j - , 
P\jp- en Sooket tangen, Gasha-
k o n , Hou t sch roeven , Draadna
gels en k l i n k n a g e l s , Moerbou-
ten , V i j l e n , Bordpapier , Stalen 
Schoppen , L i j n - on Paten to l ie , 
V e t , Zoep on Kaarsen , L o o d w i t , 
IJzer- on L o o d m o n i o , L a m p k a 
toen, Poetslappen, Pootskatoon, 
Sponzen , Zeemve l l en , Bors te l 
we rk , K w a s t e n , Schiemansga
ren, Snu i t van V l a s , S t r ik touw, 
Honnop , H o u t s k o l o n , Ro t t ing 
manden , B e z e m s , K l u i t k a l k , 
Smeó-, Plaat- cn Bandijzer , Go-
goten I j ze rwerk , Lantaarnpalen 
en Lantaarnstoel t jes , Z a k k o n , 
Stokorswanton on andere Muga-
zijngocdoren; ton dionsto der 
Gemoento-Gasfabriokon tc Rot 
terdam. 

De Voorwaarden liggen , op de gewone d a 
gen cn uren, ter lezing op liet kantoor der 
Gemeente-Gasfabrieken. Oost-Zeedijk, en zjjn 
voor den prijs van 2"i cents, verkrijgbaar bij 
Wed. P. V A N WAESBEHGE KN ZOON, 
Boekdrukkers aan den Houttuin X". 73, 
alwaar ook ,1e gezegelde inschrjjvingsbillctten 
tegen betaling van 2 2 c e n t verkrijgbaar zijn. 
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Inschrijving 
op DISSDAG 27 DECEMBER 1887, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 
nnur de L E V E R I N G van 

Getrokken en Vlakke Waalklin
kers, Waalhardgraauw, Straat
k l i n k e r s uit Utrecht of van de 
Maas, IJssol Straatplavei en 
Beste harde IJssol Ondersteen, 
Escaussijnsch steenen Trottoir
b a n d e n , Luikschen Kluitkalk, 
Doornikschen Watorkalk, Gros-
Keien, Porphijr-Keien, Ben Ahin-
Keien, Niedermendiger Lava-
Keien, Steenslag van natuurlij
ken steen, Grof Grind, Grind-
zand, Eiken-, Grenon-, Dennen-
en Vuren Timmerhout, Gegoten 
IJzeren Straatsyphons en Straat-
berrieranden, Staaf- Band en 
Plaatijzer. 

Do voorwaarden liggen. op de gewone dagen 
cn uren, in het Timmerhuis ter lezing, en 
zijn, tegen betaling van 25 cents, verkrjjg
baar bjj Wed. P. VAN AVAESBERGE IN 
ZOON, Boekdrukkers aan den Houttuin n". 73, 
alwaar tevens de in te vullen gezegelde in-
«chrjjvings-bii.jetten, tegen betaling vanSS'/i 
cents per stuk, te bekomen zijn. 

PHOTOLITHOGRAPIi lE, P I IOTf lZNCOGMPHIE 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

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

op zijne inrichting voor Pliolalilhegraplile, 
bjjxonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'holozliir*-
grapiiir voor de reproductie van Platen cn 
Giavures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van H H . Uitgevers cn op 
z|jne «iirri'iu j|ie-itu i< iiiiiiR 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 . 

Voor BOUWKUNDIGEN, METSELAARS 
en TIMMERLIEDEN. 

Harres (B.), De behandelingen samenstelling der voornaamste METSELWERKEN 
en van den aanleg van vuurhaarden voor industrie en fabriekswezen. Ken practisch 
handboek voor Architecten, Aannemers, Opzichters, Mazen, jongere Bouwkundigen en 
Ambachtslieden. Voor Nederland bewerkt door E. W. VAN GF.NUT JGZ. 2de druk, om
gewerkt en vermeerderd met de nieuwste toepassingen op dit gebied door D. H . HAVERKAMP. 
-Met + 100 tusschen den tekst gedrukte afbeeldingen. / ' 4.75. 

Harres (B.), De samenstelling der voornaamste TIMMERWERKEN. Practisch 
handboek voor Ambachtslieden. Voor Nederland bewerkt door J . G. VAN GENDT JU. 
Tweede herziene en naar de zesde Duitsche uitgave vermeerderde druk. Met 809 afbeel
dingen tusschen den tekst, ƒ 2.50. 

Verkrijgbaar bjj de Uitgevers TEN BRINK tc DE VRIES, te AMSTERDAM, en in 
alle Boekwinkels door het geheele Rjjk. 

B e l a n g r i j k e p r i j s v e r m i n d e r i n g GLOEDNIEUWE WERKEN. 
BOUWKUNDIGE- en TEEKEN-PORTEFEUILLE. 

BURGERLIJKE BOUWKUNDE l ^ ^ ^ ^ Z ^ 
bouwen. Dit groote werk, vooral over trappen en innerljjke bouworde, is voor een 
korten tijd verschenen en kostte / 21.20. Het bestaat uit een tlink deel tekst of be
schrijving, benevens een groot folio schuifportcfeuille met 59 groote dubbele platen, 
waarop ruim 11(1(1 figuren met detailteekeningen en plattegronden duidelijk worden weer
gegeven. De schrjjver zegt: de constructieleer der onderdeelen van gebouwen beheerscht 
in hooge mate de duurzaamheid en de werken van elk gebouw, enz., en verder een boek
werk, dat de constructie van alle onderdeelen der gebouwen zoo volledig behandelt, dat 
het werkman, baas, studeerende en architect in alle opzichten bevredigt. Dit practisch, 
uitgebreid, nieuw bouwkundig werk. onmisbaar voor elk die met het oouwvak te maken 
heeft, verkoopen wij tijdelijk uit voor den ongelooflijken spotprijs van slechts 
ƒ 7 . 9 0 . Iedere Timmerman, elke studeerende, ieder particulier, die met bouwkunde in 
aanraking komt, zal er schatten van nut uit kunnen putten. 
TTTPITTï'XiTvTPTTTnTVP Groote Portefeuille met TEEKENPLATEN, 
1 JLIlJVJJlXl 1 J T I U I U J . BBAET V A N D E B E R F E L B T en HING. Voorbeelden 
voor Teekenonderwijs ten behoeve van Middelbaar en Eager Onderwijs en eigen oefening, 
SO groote Teekenvoorbeelden 55 bij 57 Ned dm. in groote portefeuille. 

Voorbeelden voor Draadfiguren, Lichamen met Schaduwen, Ornamenten, Pleisterafgietsels, Studiën 
naar het Menschenbeeld, Ornamentstudien, Bladvormen, Rozetten, Palmetten, Arabesken enz. enz., 
eene keurige collectie Teekenstukken, te zamen in een groot folio portefeuille. Wjj 
bezitten slechts een gering aantal van zulk een zeldzaam voorkomende schoone verzameling 
Teekenvoorbeelden, die wjj toevallig uit het fonds van den Heer C. E. BRINKMAN te 
Amsterdam in handen kregen. Voor Teeken- en Ambachtscholen, voor beoefenaars der 
Teekenkunde, voor jongelieden om zich te oefenen is dit een extra gelegenheid en als 
die huitste partjj verkocht is, zal menigeen het dubbele ja het ;i-dubbele willen geven 
om ze te bezitten. 

De prijs is ƒ 15.50 nu slechts ƒ 6.75. 
Uitsluitend verkrjjgbaar bij GEUR. COHEN, te Arnhem of te Nijmegen, tegen zending 

van een postwissel, waarop staat 'Bouwkunde" of »Teekenportefeuille". Wie de beide 
folio plaatwerken samen neemt betaalt slechts ƒ 1 3 . 5 0 in plaats j 36.70. De 
verzending geschiedt goed verpakt, franco overal heen. 

•Wetenschappelijk kostbaar werk. 
KARMARSCH. Mechanische technologie, de kennis der bedrijfsleer. Het handboek 

van Dr. K A R L KARMAKSCI1 naar den Sden geheel omgewerkten druk door Br. ERNST 
HARTIG en vertaald door G. KUIPER KZN, de 2 royaal So deelen, elk .an circa 1000 
pag. compressen druk, voor slechts ƒ10 .— in plaats van ƒ21 .00 , 
Junk gebonden in 2 nette handen voor slechts » 12.50. 

Hoogst kostbaar werk voor allen, die een vak uitoefenen en daarin vooruit willen komen. 
De hooge waarde toch van dit werk voor allen die zich tut meester in hun vak willen 

tonnen, is onbetwistbaar en verschaft bjj het raadplegen daarvan groote ontwikkeling en 
daardoor vermeerdering van inkomsten. 

Het verwerken ran de Metalen. — Uzer, — Staal, — Koper, — Zink, — Tin, — 
1,004, _ Brons, — Nieuw-zilver, — Aluminium, — Zilver, — Goud, — Platina, enz. 
enz. — 'Ainkgieterij, — Loodgieterij, — Galvanoplastiek, — Smeden en Betten, — Het 
a/werken, verfraaien, versieren, afmeten, verbinden, in vorm brengen en voltooien van Metalen 
voorwerpen. — De hulpmiddelen en werktuigen, — Het verwerken van hout. — Eigen
schappen van het hout en de verschillende houtsoorten, — Schilder- en Verfwerk,— 
Wagenniaken, — Mandenmaken, — Beeldhouw- en Draaierswerk, — Het spinnen en 
neven, — Vervaardiging van papier, — Vergulden en Verzilveren, — Vernissen enz. — 
De vervaardiging van glas en aardewerk, enz. enz. 

Met een enkelen oogopslag zal werkman, fabrikant, handelsman en warenkenner in 
dit werk voortbrengselen en arbeid besproken vinden. Bekwame vakmannen kunnen er 
zeker van zijn in dit werk hoogst belangrjjke mededeelingen aan te treffen, die ten goede 
moeten komen en hunne praktische ondervinding volmaken. Is de gang der werkzaam
heden in volgorde en zoodoende de grondstof voor elk vak breed cn duidelijk omschreven, 
zelfs de handgreep bjj het benoodigd gereedschap is in dit voor elk fabrikant en werkman 
onmisbaar werk niet vergeten. De uitstekendste mannen op njjverheidsgebied verrijkten 
don inhoud van dit werk met wenken en raadgevingen door jarenlange ondervinding 
opgedaan. Het mag dan ook, na het beleven van dezen vijfden druk, als volmaakt 
handboek voor fabrikant en werkman aangemerkt worden. 

Ook is cr aan toegevoegd een voor velen dienstige Fransche, Duitsche, Engelsche en 
Hollandsche benamingsljjst van alle er in voorkomende woorden, zoodat het register als 
viertalig technisch woordenboek tevens dienst doet. 

Een klein getal van dit eenigst te verkrjjgen uitgebreide, het nieuwste voor elk fabrikant 
onmisbare werk, is nog te krijgen voor ƒ 10 in plaats ƒ 81.60, gebonden ƒ 12.50, tegen 
zending van postwissel waarop staat Karmarsch, by GE BE. COHEN, Magazyjnen van 
Goedkoope Boeken te Arnhem of tc Nijmegen. 

S T A H L W E R K „ A U G U S T F E H N " 
te AUGUSTFEHN. 

Fabriceert als Specialiteit.' 

Bouten en Staal voor Baggermachines. 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E R T & 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amsterdam. 

H.&J. SUYVER, 
F A B K I K A N T E N V A N 

11 

op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding). 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

KLOOS & VAN LIHBURGH 
R O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in RIJNPBUISSEN. 

Agenten van de Maatschappij v a n 
Quonast, van de Hardsteengroeven 
der Maatschappij St. Georges en v a n 
de Bonner Portland-cement Fabriek. 
Handelaars In Basalt, Hardsteen, Bruinsteen, 

F a n e o n v a l - , p o r p h i e r - e n b a s a l t k e i e n . 
Gedrukt bij 0. W. vu der Wiel & C"„ te Arnxia. 
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M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

l°. Tot lid van het Bestuur zijn herkozen de hoe
ren Jan Springer cn G. A . Zeeman. 

Tot Voorzitter is bij acclamatie herkozen de heer 
Jan Springer. 

2". Tot lid der Redactie is herkozen de heer A . 
Reijding. 

3". Tot Lokaalcommissaris zijn gekozen de heeren 
E. van de Bossche, J. C. D. di Gazar en H . J. Walle. 

40. Van de rentelooze leening, ten behoeve van de 
stichting der Bibliotheek, zijn uitgeloot de aandeelen 
N" 8 . 40, 26, 20, 29 en 1. 

5 A l s kunstlievend lid zijn aangenomen de heeren 
Henri Jansen en H. Gomperts. 

6". Als gewoon lid worden voorgesteld door de 
heeren Prosper Delin en Jan Springer, de heer Jean 
Goossens, en door de heeren C. Oosterbaan en R. 
Mentz, de heer D. Sutherland. 

Namens het Bestuur: 

De lstr-Secretaris, 
G. A . Zeeman. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
32s l e Algemeene, tevens 894s* vergadering van 

22 December 1887. 

De Voorzitter opent de vergadering met een toe
spraak , waarin hij een terugblik slaat op het afgeloopen 
jaar en de gebeurtenissen, aan het Genootschap over
komen, behandelt. Hij vestigt de aandacht op het 
feit, hoezeer de leden met energie ernaar gestreefd 
hebben, de vaan van het Genootschap hoog te houden, 
dankt den Eere voorzitter en de leden voor hun steun 
in de moeilijke tijden en eindigt zijn rede met den 
wensch voor een hernieuwd, gezond en krachtig leven 
in den eervollen werkkring van het Genootschap. 

De Eere-voorzitter, de heer J. H . Leliman, vraagt 
daarna het woord om zijn groote ingenomenheid te 
betuigen met de redevoering van den Voorzitter. Hij 
wenschte deze woorden in het bezit te zien van alle 

leden en betuigt gaarne bij voortduring zijn steun aan 
het Genootschap. 

De Voorzitter verzoekt den I ste-Secretaris de notu
len der vorige vergadering te lezen, welke onveranderd 
worden goedgekeurd. 

Hierna wordt mededeeling gedaan van ingekomen 
en uitgebrachte stukken, waaronder een schrijven van 
de Vereeniging Bouwkuns t en V r i e n d s c h a p tc 
Rotterdam, waarbij instemming wordt gevraagd met 
een door deze Vereeniging in te dienen request aan 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, naar aanlei
ding van de Utrechtsche Universiteits-quaestie. 

Dit punt werd uitvoerig besproken door den Voor
zitter, den Eere-voorzitter en den heer H . G.Jansen; 
men was van gevoelen dat door de uitvoerige beschou
wingen in het Orgaan dc meening van het Genoot
schap omtrent deze zaak genoegzaam was uiteengezet, 
terwijl men bovendien het nut van dergelijke requesten 
in twijfel trok. 

Op voorstel van den heer A. Reijding werd beslo
ten dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen en 
over te gaan tot de orde van den dag. 

Vervolgens wordt het woord gegeven aan den I ste-
Secretaris tot het uitbrengen van het jaatlijksch ver
slag, waaraan wij het volgende ontleenen. 

Het aantal eereleden verminderde met één, door het 
overlijden van den heer P. J. Hamer, doch door de 
benoeming van den heer A. W. van Dam te Rotter
dam bleef het onveranderd. 

Het Bestuur was in den aanvang van het jaar samen
gesteld als volgt: J. H . Leliman, Eere-voorzitter; Jan 
Springer, Voorzitter; E. Damen, Vice-voorzitter; F. 
J. Bremmer, 1 ste-Secretaris; Henri Evers, 2de-Secre-
taris; J. A . v. d. Sluys Veer, Penningmeester; E. Cuy
pers, Bibliothecaris. 

Thans bestaat het uit de navolgende heeren: J. H . 
Leliman, Eere-voorzitter; Jan Springer, Voorzitter, A . 
C. Bleys, Vice voorzitter; G. A. Zeeman, iste-Secreta-
ris; A . C. Boerma, 2de-Secretaris; J. A . v. d. Sluys 
Veer, Penningmeester; R. A . Hey, Bibliothecaris a. i . 

Het permanent bureau der Redactie bestond op I 
Januari 1 8 8 7 uit de heeren: Jan Springer, C. B. Postr 
humus Meyjes en A. VV. Weissman cn bestaat thans 
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uit de heeren: Jan Springer, H. G. Jansen en A. Reij
ding. In de Commissie van Redactie kwamen verder 
de veranderingen , gevorderd door de wijzigingen in het 
Bestuur. 

In de plaats van de leden der Commissie ter oplossing 
van vragen en behandeling van bepaalde vakken, de 
heeren J. H. T. Loning en Henri Evers, die zich 
buiten Amsterdam vestigden, werden gekozen de hee
ren Ingenohl en A. C. Boerma. 

Het Bestuur der Schetsclub onderging geen veran
dering. 

Het aantal buitengewone correspondeerende leden 
werd met 1 vermeerderd, door de benoeming van den 
heer C. W. Hoffman, majoor der genie, tot correspon
dent voor Oost-Indië. 

Het aantal gewone leden bedraagt 1 0 6 ; dat der bui
tenleden 2 2 4 ; dat der kunstlievende leden 2 3 ; dat der 
donateurs 1 4 . Totaal 3 6 7 . 

In het jaar 1 8 8 7 werden gehouden 2 0 vergaderingen, 
waarin 1 3 sprekers optraden en door 2 0 leden plaat
werken ter kunstbeschouwing werden afgestaan. 

De in de vraagbus gevonden vragen zijn allen door 
de daartoe bestemde Commissie opgelost. 

Uitgeschreven werden de volgende prijsvragen: 
i e . Een edetttheater, waarop 5 antwoorden; 
2 C . Een decoratieve eerepoort, waarop 1 7 antwoorden; 
3 l ' . Een raadhuis, waarop 7 antwoorden; 
4'. Een titelvignet voor den kalender , waarop 1 0 ant

woorden en 
5'. Een ingang voor een Consulaat, waarop 11 ant

woorden inkwamen, die allen in handen zijn gesteld 
der Commissie van beoordeeling, bestaande uit de 
heeren W. Springer, H . P, Berlage en Henri Evers. 

De excursie had dit jaar plaats naar Oudewater. 
Aan verschillende uitnoodigingen gaf het Bestuur 

gevolg. 
De sociëteit van het Genootschap zal met I Januari 

a.s. gevestigd worden in een der zalen van het Ame
rican Hotel. Tot het versieren der nieuwe sociëteit 
werd benoemd een Commissie, bestaande uitgleden. 

Met een woord van opwekking aan de leden besloot 
de I''"-Secretaris zijn verslag. 

De 2dc-Secretaris brengt nu zijn verslag uit omtrent 
de werkzaamheden der Vak- en Vragencommissie en 
der Commissie van Redactie. Omtrent deze laatste 
Commissie wijst hij op de groote veranderingen, welke 
zij in den loop van dit jaar onderging, en de oorzaken 
daarvan. 

Thans krijgt de Penningmeester het woord, die, na 
eenige bijzonderheden betreffende de gesloten leening 
medegedeeld te hebben, zijne rekening en verantwoor
ding over 1 8 8 7 doet. Deze bedraagt in ontvangst en 
uitgaaf eene som van / 4 8 0 9 . 8 8 , sluitende met een 
batig saldo van f62.02'-. De Commissie van Verifica
tie , bij monde van den heer Di Gazar, verklaart deze 
rekening in orde bevonden te hebben en stelt voor 
den Penningmeester te déchargeeren. Dienovereenkom
stig wordt besloten. 

De begrooting van het volgend jaar, in hoofdsom 
voor ontvangst en u i t g a a f / 4 3 3 3 . 0 2 5 bedragende, wordt 
daarna onveranderd goedgekeurd. 

Met daverende toejuiching begroette de Vergadering 
het bericht des Penningmeesters, dat staande de verga
dering de leening van ƒ 2 0 0 0 , in aandeelen van ƒ 2 0 
a 2 ' / , °/o. volteekend was door den Eere-voorzitter, den 
heer J. H . Leliman. 

De Voorzitter dankte hierop in hartelijke bewoor
dingen den heer Leliman voor zijn grooten steun, 
waarop door den heer Leliman in een humoristische 
rede hulde werd gebracht aan de groote verdiensten 
van den heer Jan Springer ten opzichte van het Ge

nootschap. In de hoop dat het Bestuur op den inge
slagen weg moge doorgaan en nog langen tijd zijn 
functie moge waarnemen, eindigt spreker met den 
wensen voor den bloei van het Genootschap. 

De Bibliothecaris-archivaris a.i. deelt vervolgens mede, 
dat het afgetreden Bestuurslid, de heer E. Cuypers, 
beloofd heeft nog in het jaar 1 8 8 7 aan het eerste ge
deelte van art. 4 2 der wet te zullen voldoen , en dat 
daarvan naar hij hoopt in een volgend jaarverslag zal 
kunnen worden melding gemaakt; spreker geeft voorts 
eene opgave van de tijdschriften, dit jaar voor den 
leescirkel verzonden, van hetgeen op de leestafel der 
Sociëteit ter lezing lag, en van de geschenken, die door 
verschillende leden voor leestafel of voor bibliotheek 
werden afgestaan. 

De Secretaris der Schetsclub doet mededeeling van 
de werkzaamheden der Club gedurende het afgeloopen 
jaar en van het toetreden van eenige nieuwe leden. 
Met het oog op het leerzame dezer werkzaamheden 
beveelt hij de Schetsclub ten zeerste bij de leden aan. 

De heer H . G. Jansen brengt daarna namens de 
Lokaalcommissarissen verslag uit. Hij brengt in her
innering hetgeen gedaan werd en uit den wensch, dat 
in het geringe bezoek der Sociëteit verbetering moge 
te constateeren zijn, wanneer deze met 1 Januari a. s. 
wordt overgebracht naar het American Hotel. 

Bij de thans volgende stemmingen over de aftredende 
bestuursleden worden de heeren Jan Springer en G. A . 
Zeeman herkozen. Onder daverende toejuiching wordt 
de heer Jan Springer tevens herkozen als Voorzitter. 

Eveneens wordt als lid der Redactie herkozen de 
heer A . Reyding. 

Tot Lokaalcommissaris worden gekozen de heeren 
E. van den Bossche, J .C. D. di Gazar en H . J. VValle. 

Van de leening ten behoeve der bibliotheek werden 
uitgeloot de Nos. 4 0 , 2 6 , 2 9 , 2 0 en I . 

Als kunstlievend lid werden aangenomen de heeren 
Henri Jansen en J. Gomperts. Tot gewoon lid wer
den voorgesteld door de heeren Prosper Delin en Jan 
Springer, de heer Jean Goossens, en door de heeren 
C. Oosterbaan en R. Mentz, de heer D. Sutherland. 

Onder dankzegging aan de leden voor hunne tegen
woordigheid , sluit hierop de Voorzitter de vergadering. 

(A.etA.) HET MODERNE WOONHUIS. 
door 

H . W. A. CROISET VAN U C H E L E N . 

(Vervolg cn slot van pat>. 4 1 2 ) . 
Daar is over 't algemeen op het gebied der inwen

dige versiering nog eene zekere onbeslistheid, een ze
ker onbestemd strijden, om zich los te maken van den 
ouden sleur en de afgezaagde motieven, ook in verband 
met de aanwending van, nu eenmaal gebruikelijke, ma
terialen , tinten en kleuren. Het komt daarom niet 
ondienstig voor enkele hoofdregels, die bij deze versie
ring voornamelijk gelden, nader te ontwikkelen. 

In de eerste plaats moet, bij de toepassing eener ver
siering op elk gebied, rekening worden gehouden met 
het karakter, dat zij dragen zal, wisselende met de 
bestemming van het gebouw en de verschillende eigen
schappen der ruimten en vertrekken. 

Op de meest eigenaardige wijze uit zich dit karak
ter in den stijl en de behandeling zijner vormen, en 
juist daarin ligt de groote gave van den kunstenaar, 
dat hij met dezelfde stijlmotieven, in verschillende toe
passingen en combinatiën, datgene weet weer te geven, 
waarmede de eigenaardige bestemming van elke ruimte 
in het bijzonder wordt uitgedrukt. 

Naast tal van voorbeelden, welke het verleden en 
het tegenwoordige ons bieden, behoeven wij daartoe 
geen ander richtsnoer dan den goeden smaak en het 
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gezond verstand, de beide hoofdfactoren, waarop de 
kunstuitingen van den nieuweren tijd gegrondvest zijn. 

Als een ruim en nieuw arbeidsveld, voor den bouw
kunstenaar in het bijzonder, zullen wij dan leeren ken
nen de verschillende ruimten en vertrekken, hunne 
verhoudingen, hun vorm en verlichting, hunne kleu
ren, decoratie en stoffage. 

Met eene weldoordachte vereeniging van deze be-
standdeelen bezielt de meester zijn werk en oefent den 
gewenschten invloed uit op onze gedachten, indruk
ken en stemming. Dat van een goede harmonie alles 
afhankelijk is, willen wij met een enkel voorbeeld na
der aantoonen en hebben daarbij eene vergelijking op 
het oog van twee der beroemdste gebouwen, die aan 
hetzelfde doel gewijd zijn en door verschil van indruk 
en opvatting een zoo karakteristiek contrast vormen; 
namelijk de Domkerk te Keulen en de Basilica van 
Sint'Picter te Rome. 

Wanneer wij tusschen de schaduwen zijner talrijke 
zuilen den Dom betreden, dan is het alsof de gan-
sche buitenwereld voor ons niet meer bestaat; nietig 
klein gevoelt men zich tegenover den geest van het 
oneindige, die uit alles tot ons spreekt, terwijl eene 
geheimvolle stilte den indruk nog versterkt. Een ge
voel is het, dat ons overheerscht bij deze mengeling 
van effecten, waarbij het licht in kleuren, de kleuren 
in licht worden omgezet, namelijk dat van een heilig 
oord te hebben betreden. In al hare vormen en lijnen, 
haar tal van motieven, uit zij die ééne gedachte, welke 
de kunstenaar daarin zoo meesterlijk wist neder te 
leggen; overal ontvangen wij den indruk dier grootsche 
vormen en afmetingen, zoowel in het middenschip als 
in de menigte kapellen en kooren; alles herinnert aan 
het verheven doel dezer schepping van het genie, 
waarbij ook het halfschemer en de kleurmengeling in 
hunne mystiek de uitwerking niet missen. 

De indruk, dien het oog ontvangt, plant zich voort 
in de ziel des aanschouwers, die, opziende naar de ge
welven van het middenschip, de onzichtbare kracht 
niet doorgrondt, welke die massa's in hunne duizeling
wekkende hoogten samenbindt. 

Hoe geheel anders is het gevoel, dat ons beheerscht 
in den Sint-Pieter te Rome. 

Het middenschip, in zijne reusachtige verhoudingen 
eenen heirweg gelijk, voert ons, ondanks ons zeiven, 
steeds naar dat punt heen in hetwelk de hoofdgedachte 
van het gebouw geheel is neergelegd, en het machtige 
tongewelf trekt onzen blik naar die plaats met onwe-
derstaanbare kracht, waar de duisternis voor de kracht 
van een bovenaardsch licht moet terug wijken. 

De indruk, hierdoor teweeggebracht, beheerscht 
ons volkomen en ook hier is de buitenwereld voor 
ons gesloten; doch het bovennatuurlijke, het verhevene 
trekt niet aan op deze plaats, waar het grootsche door 
het groote is vervangen en onze ziel een vergelden voor 
vergeven bewust wordt. 

Geenszins ontvangen wij hier den indruk, welke ons 
in den Dom overmeestert, van de enorme afmetingen 
des gewrochts, gewoon als we zijn, alle afmetingen 
aan die van ons zelve te toetsen. 

Hoe klein toch komen ons die plaatsen voor, waar 
wij als kind vertoefden en wat ons destijds eene bui
tenplaats met heuvels en dalen, boomen en hindernis
sen toescheen, blijkt thans een bloementuin van mid
delmatige grootte. Dit was het ook wat Schiller be
doelde toen hij nederschrecf: „Kind! uw wieg gelijkt 
u eene onmetelijke zee; wordt mensch, en de geheele 
wereld zult gij te klein vinden!" 

Het oog zoekt steeds ter vergelijking een voorwerp, 
dat, dienstbaar aan den mensch, dienen kan om on
willekeurig de grootte van het geheel te doen uitko

men en te schatten. In de gansche ruimte van den 
Sint-Pieter zoekt men te vergeefs zulk een voorwerp en 
het oog ziet zetel noch biechtstoel in het breede mid
denschip , tot dat het eindelijk, aan den voet eener 
zuil, een marmer wij waterbekken gewaar wordt, dat 
door zwevende cherubijnen wordt gedragen. Maar ziet! 
een menschelijke gestalte nadert het bekken en eens
klaps komen we tot de overtuiging, dat het bekken als 
eene ruime badkuip zou kunnen dienst doen en elke 
kinderfiguur de grootte van een volwassen mensch 
overtreft 

Zoo is het met elk detail, elk kerkgeraad, dat ons 
eene maatstaf tot vergelijking en schatting van de ont
zettende afmetingen zou kunnen zijn, en wij geraken 
dan ook eerst tot het volle bewustzijn daarvan, wan
neer , bij eene der hoogtijden, het middenschip met 
tienduizenden menschen is bevolkt, die nog steeds de 
reuzenruimte niet schijnen te vullen. 

Daarentegen getuigen de middeneeuwsche bouwwer
ken van het voortdurend streven des bouwmeesters , 
om telkens de grootte van het mcnschelijk wezen in 
herinnering te brengen cn de afmetingen der ruimten 
daardoor recht te doen wedervaren. 

Wel biijkt dus, dat met den vorm der ruimte, ook 
afmeting en verhouding, licht en kleuren, hare werking 
beheerschen. Indien men drie even groote vertrekken 
beschouwt, waarvan het eene met een donkerkleurig 
of houten plafond, het tweede, met een evenzeer vlak, 
doch met zeer vele ornementen versierd plafond, en 
het derde met een gewelf overdekt is, dan zal men 
opmerken dat deze ruimten ons voorkomen als geheel 
verschillend van afmeting. Zoo heeft een ons aange
naam vertrek b.v. eene maat van 6 meter lengte bij 
4 . 5 0 meter diepte of breedte, en 3 . 7 0 meter hoogte, 
terwijl een ander vertrek, waarvan de verhouding der 
afmetingen dezelfde blijft, bij ons eene even aangename 
gewaarwording opwekt. Deze gewaarwording uit zich 
het meest daarin, dat wij ons wel bevinden en het 
geheel geen storenden indruk achterlaat, terwijl, wan
neer in eene naburige kamer de maten zijn veranderd, 
wij zulks aan eene minder aangename opwelling ge
waar worden. Wordt het vertrek langer, zonder ver
andering der diepte of hoogte , zoo zien wij daarin eene 
pijpenlade of kegelbaan. De hoogte oefent op dc ver
houding eener kamer den gewichtigsten invloed uit en 
juist deze is het, welke, ook van den gevel afhanke
lijk, in de meeste gevallen niet naar verhouding ge
nomen wordt; meestal toch zijn er belangrijke bezwa
ren , b.v. door de hoogte der ramen, waardoor het 
niet mogelijk is eene wanverhouding door het aan
brengen van een figuratief plafond te verhelpen. 

In zulke gevallen komt ons echter de versierings-
kunst te hulp, over tal van middelen beschikkende , 
om een schadelijken indruk weg te nemen of te ver
minderen. Het eenvoudigste voorbeeld van zulk een 
gezichtsbedrog is aldus: men neme een zuiver vierkant 
stuk wit papier en verdeele het in gelijke deelen of 
kolommen, welke om den andere, met zwart worden 
ingevuld. Het papier toont ons dan hooger of breeder 
toe, naarmate men de strecpen in de lengte of in de 
breedte beschouwt; de slotsom hiervan is gemakkelijk 
af te leiden, het blijft ons slechts over de toepassing 
eenigszins nader toe te lichten. 

Daar wij de hoogte der vertrekken als eene hoofd
zaak aanduidden, van welke de indruk afhankelijk is, 
zal het bij eene niet goede verhouding het beste zijn, 
den bezoeker omtrent den aanvang van het plafond te 
misleiden. Men bereikt dit b.v. bij te hooge vertrekken 
door eene afsluiting of kroonlijst langs den wand, op 
eenigen afstand van het plafond, aan te brengen en door 
middel van eene flinke koof of hollijst, een overgang 
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te bewerkstelligen. Hetzelfde effect, waarbij de kamer 
lager toont, bereikt men door het vlak boven de lijst 
in dezelfde kleur of in hetzelfde materiaal te behan
delen als het plafond. Omgekeerd kan men een ruimte 
schijnbaar verhoogen, indien een fries of rand langs 
de wanden in dezelfde kleur op het plafond wordt 
voortgezet. 

Er valt tevens hierbij op te merken, dat bij dit 
alles dc grootte der deur- en vensteropeningen en de 
hoogte der borstwering onder de ramen, ook wel die 
eener lambriseering, grooten invloed doen gelden. 
In de meeste gevallen worden de eerste te groot ge
maakt , waardoor niet alleen de hoogte der verdieping 
schijnbaar verminderd wordt, maar eene welkome ge
legenheid tot het aanbrengen eener versiering wordt 
benomen; ook doet eene hooge borstwering onder de 
ramen dc geheele kamer gedrukt schijnen , terwijl daar
entegen eene lage borstwering een lichten, vriendelijken 
indruk verzekert. 

Licht is leven! Maar wat is leven zonder warmte, 
zonder gevoel, zonder bezieling? Het is licht zonder 
kleur. Daarom geen leven zonder warmte, geen licht 
zonder kleur. 

Hoe geheel verschillend toch werkt het op onze 
stemming en gedachten, als wij des morgens dc gouden 
zonnestralen door het, met wingerdloof omslingerde, 
venster zien binnentreden cn alles licht en leven ademt; 
of, dat in hetzelfde vertrek des anderen daags het mat
grauw, door cen bewolkten hemel flauw weergekaatste 
licht zwaarmoedig, traag naar binnendringt. 

Een kamer van langwerpigen grondvorm b.v. zal 
warm , vriendelijk en zelfs feestelijk zijn, wanneer het 
licht gelijkmatig door in de lange zijde aangebrachte 
vensters binnentreedt, en kunnen wij een zoodanig ver
trek met tamelijk donkerkleurige tapijten en behang 
beklceden, terwijl nog steeds aan dc overstaande lange 
zijde voldoende licht zal zijn, om de voorwerpen goed 
te doen uitkomen; zulk een kamer is bijzonder geschikt 
tot cen kortstondig verblijf en een vroolijk verkeer met 
de buitenwereld. 

Tot versiering ontbreekt ons echter eene goede tegen
stelling van licht cn schaduw, die nog minder wordt, 
wanneer ook in meerdere wanden ramen aanwezig zijn, 
in welk geval dc kamer voor een schilderachtige deco
ratie geheel onbruikbaar is en veel meer op een lan
taarn gaat gelijken. 

De atelier-verlichting komen wij reeds meer nabij , 
wanneer de vensters niet meer gelijkmatig over de 
volle breedte zijn verdeeld, maar door het aanbrengen 
van een flink drielicht of erker, een enkele lichtbron 
ontstaat, die met volle kracht hare stralen verecnigt 
op het midden der ruimte cn dc zich aan beide zijden 
bevindende hoeken slechts flauwer verlicht. Reeds 
bij den eersten aanblik komt ons deze wijze van ver
lichting meer karaktervol voor, nu daarbij de tegen
stelling, dat is dc speling van licht cn schaduw, mede 
in het spel getreden is. 

Meer nog verkrijgt dc ruimte een schilderachtig aan
zien, wanneer het licht aan de korte zijde invalt, de 
tegenoverliggende zijden meer in het duister laat en 
de beide zijwanden op nog scherper, effectvoller wijze 
verlicht, zoodat dc voorwerpen daardoor als het ware 
naar voren treden. 

Een alles behalve ondergeschikte rol spelen de ven
sters , als middel van verkeer met de buitenwereld, in 
onze woonvertrekken; de houten tusschenroeden cn 
stijlen der ramen worden daaraan dikwijls opgeofferd, 
niettegenstaande aan de architectuur der gevels zulks 
niet immer ten goede komt. Ternauwernood kwam 
het bij enkelen in zwang, om die al te beduidende rol 
der groote ramen en spiegelruiten door middel van 

beschilderd glas tc verminderen, of men deed dit zoo 
welkome middel ter versiering als eene zinlooze navol
ging der oudheid voorkomen. Het is echter een groot 
misverstand, in deze wijze van versiering, die op het 
gebruik van kleine, door lood verbonden glasruiten 
berust, een bewijs van de onbeholpenheid onzer voor
vaderen te willen zoeken. Ware dit zoo, dan liet zich 
de herhaling hiervan, voor het gezond verstand niet 
verontschuldigen. 

Zoeken wij den oorsprong van deze toepassing dieper, 
dan mecnen wij dien te moeten vinden in het meer 
huiselijke karakter onzer voorzaten, welke niet die 
levendige belangstelling koesterden voor alles, wat op 
de straten voorviel, waarin toch wel het zwaartepunt 
bij het aanwenden der vlekkelooze spiegelruiten ge
legen is. 

In den ruimsten zin is de toepassing der kleur aan 
mode onderhevig en ook thans zijn ze nog niet geheel 
verdwenen, die voorbeelden en overblijfselen eener 
krijtachtige versiering, welke tot vóór cen twintigtal 
jaren als dc hoogste uiting van ccn verfijnden smaak gold. 

Met de witkwast werden alle kleuren en beschilde
ringen onmecdoogend bedekt en geweerd en werd 
dezelfde kleurloosheid volgehouden bij het beschilderen 
van deuren cn vensters, lambrizeeringen en betimme
ringen; ja, zelfs de decoratieschilder trachtte in de zoo
genaamde „witjes" nog eens het plcisterrelief te her
halen. Tot in huisraad cn kleeding, getuigen het 
damast, kristal cn porselein der feesttafel, evenals de 
bal- en zomertoiletten der schoonen, werd het vlekke
looze wit als de hoogste kunstuiting gehuldigd. Onze 
tijd kan er zich echter op beroemen in ruime mate de 
toepassing der kleuren in onze woonhuizen te hebben 
binnengeleid. Voorzeker komt den schilder en anderen 
kunstenaars de eer daarvan het meeste toe, waar zij, 
door het leveren van eene menigte voorbeelden, op de 
richting onzer moderne versiering cen grooten invloed 
hebben uitgeoefend. 

Men onderscheidt bij het aanwenden der kleuren in 
hoofdzaak eene sterke en zwakke uiting, alnaarmate 
de versiering uit hcclc tonen of gebroken tinten is samen
gesteld. Bij de nieuwere richting zijn het meestal de 
laatsten, die de hoofdrol spelen en het is aan geen 
twijfel onderhevig, dat ook deze haren oorsprong 
voornamelijk aan het schilders-atelier danken. waar op 
de meest verrassende wijze, eene schoone mengeling 
van kleureffecten, als het ware onwillekeurig wordt 
betracht. 

De Oostersche volken weten op bewonderenswaar
dige wijze gebruik tc maken van veelkleurige, uit heele 
tonen samengestelde versieringen; door ons wordt 
echter in het algemeen meer de <V//kleurige toegepast, 
waarnaar dan ook onze kamers met den naam van 
roode, blauwe, groene kamer, enz. worden bestempeld. 

De kleur van het behang of van het schilderwerk 
der wanden geeft daarbij den heerschenden toon aan, 
terwijl in ondergeschikte, daarbij passende tinten, de 
tapijten , meubelstoffen , zelfs gordijnen kunnen worden 
behandeld. 

Het spreekt van zelf, dat overigens voor de kracht 
of diepte der kleuren, hare waarde of samenstelling, 
geene bepaalde voorschriften zijn te volgen, maar het 
hierbij het meest op den goeden smaak aankomt. 

Waar wij trachtten aan te toonen, dat verhouding en 
•afmeting, licht cn kleur, de niet belichaamde factoren 
zijn, die, elk in 'tbijzonder, medewerken tot het be
reiken van het ideaal der inwendige decoratie, willen 
wij ten slotte aan de tastbare vormen daarvan nog een 
enkel woord wijden. 

Stellen wij de architectonische versiering, welke, als 
het ware vereenzelvigd met den bouw, een onderdeel 
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daarvan uitmaakt, aan de ééne zijde, en de stoffage 
in den meest uitgebreiden zin ter andere, zoo merken 
wij het groote onderscheid tusschen deze beiden on
middellijk op. De architectonische decoratie toch ont
staat tegelijk met het gebouw zelf, de ontwerper er
van is de bouwmeester, die de versiering, tot meer
dere bezieling van zijn werk, niet tot den gevel be
perkt, maar haar in vestibule en trappenhuis, salon 
en boudoir doorvoert. 

De mobilaire versiering daarentegen wordt aan het 
voltooide bouwwerk toegevoegd en is slechts los aan 
wand of plafond verbonden; elke bewoner verandert 
haar naar believen en de heerschende smaak, de wisse
lende mode, doen hierbij het meest haren invloed gelden. 

Bij de architectonische decoratie bekleedt het plafond 
de eerste plaats, daar wij, een vertrek binnentredende, 
onwillekeurig het eerst onzen blik naar boven richten. 
Na het plafond volgen de wanden en ten laatste de 
vloer, welke slechts in het buitenland eene meer ar
chitectonische behandeling wordt waardig gekeurd, 
terwijl bij ons te lande meer in zwang is de vloeren 
der vertrekken geheel met tapijten tc beleggen; zelfs 
gangen en portalen worden op die wijze bekleed. Voor
zeker biedt het plafond het meest vrije veld voor ver
siering, waar de kunstenaar zijne gave kan tentoon
spreiden. 

In onze woningen worden slechts zelden gewelfde 
plafonds aangetroffen, doch het meest komt hier nabij 
het reeds vroeger besproken plafond, waarbij , door 
middel van eene koofvormige lijst, de overgang tot het 
vlakke gedeelte wordt bewerkstelligd. Het holle ge
deelte biedt daarbij eene zeer welkome gelegenheid tot 
versiering aan. 

Dit geeft ons een geleidelijke overgang tot de zoo
genaamde spiegelgcwelven der Renaissance, welke in 
ruimeren zin lot decoratie zijn geschikt, waarbij het 
middenvlak, de eigenlijke spiegel, met figuren als an
derszins beschilderd kan worden ; wij herinneren slechts 
aan dc bekende „Aurora" van Guido Reni, welke een 
zoodanige beschildering is. 

Ook bij vlakke plafonds treft men eene groote 
verscheidenheid aan, zooals die, welke door mid
del van elkander kruisende balken, aan de caisson-
verdeeling der antieken ontleend zijn en in lateren tijd, 
door willekeurige indeeling in verschillende figuren en 
vakken, een nog grootere afwisseling van vormen ten
toonspreiden. 

Ook de verdeeling met kinderbalken, welke door 
zoogenaamde moerbinten worden gedragen , waarbij dan 
de tusschcnvlakken in kleuren kunnen worden behan
deld , brengt cen aangenamen ofschoon eenigszins zwaar-
moedigen indruk teweeg, en werd door onze voorva
deren veelvuldig toegepast als eene weinig kostbare 
en redegevende versiering; cn eindelijk vermelden wij 
nog de vlakke in pleister gemaakte bedekkingen, waar
van de nieuwere tijd wel de ruimste toepassing maakt, 
't Rococo was het, dat ons van deze laatste vele 
voortreffelijke proeven achterliet, waarbij de techniek 
ons vooral bewondering afdwingt; tal van figuren en 
ornementen werden tusschen de lijsten en verdeelingen 
op kwistige wijze uitgespreid en alles uit de hand, op 
de plaats zelve, vervaardigd, hetwelk de kunstwaarde 
ervan niet weinig verhoogt. 

Door beschildering dezer stuc-plafonds, waarbij men, 
naarmate het karakter zulks medebrengt, nu eens ver
schillende houtsoorten nabootst, dan weder door vlakke 
tinten of meer vrije orncmentatie het eigenlijke mate
riaal tracht te verbloemen, verkrijgt men cen meer 
aangenamen indruk, welke, mits in overeenstemming 
met de omgeving, het gemis van echte materialen 
vergoedt. 

De wandversiering biedt eene niet zoo groote ver
scheidenheid als het plafond, ofschoon nu eens door 
het aanbrengen van eene pilastcrverdeeling, welke het 
meest in grootere vertrekken , bal- en feestzalen wordt 
toegepast, dan weder door eene vaksgewijze verdee
ling, welke zich het meest eigent tot het aanbrengen 
van decoratie- of bchangwerk, of wel het plaatsen van 
lambrizeeringen en betimmeringen, verschillende in
drukken worden teweeggebracht. 

Bij eene pilastcrverdeeling zijn het dc tusschenvel-
den, die eene welkome gelegenheid tot versiering aan
bieden, doch waarbij men erop bedacht moet zijn, de 
meubelen in dier voege tc plaatsen, dat de pilasters, 
als hoofddeelcn der architectuur, geheel zichtbaar blij
ven cn eene omgaande lambrizeering het onderling 
verband tusschen deze figuratieve steunpunten doet 
uitkomen. 

Van de vakvullingen, waar deze als op zichzelf staande 
versieringen zijn toegepast, hebben slechts het barok 
en het rococo een veelvuldig gebruik gemaakt, waarbij 
deze vakken nu eens met vaste spiegels, dan weder 
met bas-reliefs of orneering door schilderwerk werden 
opgeluisterd. 

Bij het toepassen van lambrizeeringen of betimme
ringen dient men vooral datgene in het oog te houden, 
wat vroeger door ons reeds werd opgemerkt, namelijk 
dat het te dikwijls herhalen en te sterk uitspreken der 
horizontale lijnen, de kamers een gedrukt aanzien geeft. 
Het spreekt van zelf, dat ook hierbij menigvuldige 
middelen ter versiering den kunstenaar niet ontbreken, 
als daar zijn: beeldhouwwerk, intarsicn , plateclwcrk 
cn dergelijke. 

Voor de vloeren staan ons niet zooveel middelen 
ten dienste, daar voor de vertrekken slechts houten 
parketten aan den eisch voldoen; doch voor vestibules 
en gangen rijn het marmer, gebakken tegels, mozaïek 
of terrazzo , het laatste eene navolging der Italianen, 
zeer geschikte middelen tot het daarstellen van een 
architectonisch geheel. 

Evenwel moet hierbij steeds in het oog worden ge
houden , dat cen vloer dient om tc worden betreden, 
en alzoo nimmer mag versierd zijn , noch met mensche-
schclijke figuren of eenig voortbrengsel der levende 
natuur, noch met die vlakornementen , bij welker aan
blik men bevreesd is bij eiken stap den voet aan den 
uitstekenden punt van een teerling te kwetsen. 

Gronden aan te geven , volgens welke meubelen ge
plaatst, sieraden cn stoffage aangebracht moeten wor
den, ligt niet in onze bedoeling cn moet ook eene 
onmogelijkheid geacht worden , waar deze steeds wis
selen met dc grootte der ruimten , den vorm der wand-
verdeeling, deuren en vensters cn tal van andere ge
gevens. 

Hierdoor juist wordt elke ruimte cen afzonderlijk 
geval ter oplossing, waarbij de persoonlijke smaak cn 
het gebruikmaken van toevallig verkregen effecten de 
hoofdrol spelen. 

In den laatsten tijd vooral, streeft men ernaar, aan 
onze vertrekken dat bevallig en schilderachtig aanzien 
te "even, dat steeds de groote aantrekkelijkheid van 
het atelier is geweest; hierbij wordt echter dikwijls op 
overdreven wijze gezondigd tegen de, toch steeds zoo 
belangrijke, wetten der symmetrie. 

Het toeval en het gevoel bchecrschcn daarbij den 
uitslag, die noch door oefening noch door studie kan 
worden bereikt. 

Een groote rol spelen, bij den indruk welke men 
ontvangt, ook de venstergordijnen cn portieres, die, 
behalve tot wering van tocht of tempering van licht, 
ook tot de versiering dienen mede te werken, maar 
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hierbij moet in het o o g gehouden w o r d e n , dat zij niet 
i n strijd mogen zijn met de architectonische vormen. 
I n burger-woonhuizen, waar dc vertrekken kleiner zijn 
en toch elk voor z ich enkele deuren en vensters bezi t , 
is het niet aan te raden al deze openingen met gor
dijnen of draperieën te behangen. Liefst zien wij de 
gordijnen, overeenkomstig hunne bestemming, van eene 
zware , althans schijnbaar zware stof v e r v a a r d i g d , ter
wij l zij met eene voer ing van complementaire k leur 
behooren te zijn voorzien. 

Somtijds hangt men z e , zonder lambrequin of 
k a p , aan zichtbare metalen r i n g e n , hetgeen een pret-
t igen i n d r u k maakt. Z o o z a l , waar het l icht door de 
meer en meer in zwang komende kanten gordijnen of 
vitrages b innenval t , eene aangename breking der koude 
l ichtstralen verkregen w o r d e n , op welken grond zelfs 
de grootste tegenstander van het w i t , in de decoratie 
het gazen gordi jn duldt en deze kleurloosheid recht 
laat wedervaren. 

Naast de stoffage, vormen de meubelen de niet aan 
plaats gebonden decoratie, waarvan e lk onderdeel , 
zoo tafel als k a s t , stoel als sofa, tot zelfs in de een
voudigste v o r m e n , elk het zijne bijdraagt tot de 
versiering en samenstelling van het geheel. 

N i e t in de kostbaarheid van een voorwerp, maar in 
den v o r m daarvan, is de waarde gelegen en met vreugde 
moeten de pogingen worden begroet die worden aan
gewend , o m , z ich dezen stelregel ten nutte m a k e n d e , 
ons meer stijlvolle meubelen te verschaffen en ons 
eindelijk vrij te maken van de gruwelijk vervelende 
serie-magazijnmeubelen, die niets zijn dan afgezaagde, 
misvormde en karakterlooze nabootsingen van den, in 
ieder geval veel hooger staanden, stijl van L o d e w i j k X V . 
O v e r de groepeering der meubelen langs den wand , 
k u n n e n wij alleen nog o p m e r k e n , dat de bovenkanten 
der meubelen het meest in het oog springen en met 
deze k r a c h t i g e , architectonische l i jnen, bepaald deco
ratieve effecten worden bereikt. In het algemeen moet 
men daarbij betrachten eene trapsgewijze plaatsing der 
hoofdmeubelen, hetgeen daarom niet wegneemt, dat 
een laag en sierlijk meubelstuk tusschen twee hoogere 
geplaatst, eveneens een aangenamen indruk verzekert. 

V a n meer gewicht n o g is het groepeeren van schi l 
derijen, waarbij eene onvermijdelijke symmetrie moet 
worden in acht g e n o m e n , ofschoon ook hier niet nood
zakeli jk is dat twee , op zichzelf staande groepen, aan 
weerszijden eener deur of meubelstuk, elkander v o l 
k o m e n gelijk zijn. 

Hetzelfde geldt voor de overige wanddecoratiën, 
van bee ldhouwwerken, als kunstmatige groepen , tro
peeën en étagères. Deze laatste verdienen wel eenige 
meerdere aandacht, daar z i j , op de hoogte van ons 
oog aangebracht, eene aantrekkel i jke, in het oog loo-
pende plaats z i j n , waar de kunst ige , kleine sieraden 
en snuisterijen tegen den donkeren achtergrond van 
het behang beter ui tkomen dan ergens anders. 

O o k hierbij moet men z ich voor overlading wachten 
en eene te groote eenzijdigheid van v o r m en materiaal 
v e r m i j d e n , a l l icht zou anders zulk een collectie aan 
een winkel-etalage herinneren, wat natuurlijk niet ge-
wenscht is. 

Z o o hebben wij dan getracht een algemeen overzicht 
te geven van de inwendige versiering onzer woonhui
zen, zooals die behoorde te z i jn; want het zijn slechts 
weinigen , die aan al deze eischen beantwoorden. A a n ! 
de tint zijde is het gebrek aan doorz icht , gemis van 
studie cn e r v a r i n g ; aan de andere zijde financiëelebe
zwaren , ook wel gehechtheid cn vasthouden aan het 
tradit ioneelc , die eene g e l u k k i g e cn juiste combinatie 
van genoemde bestanddeclen, bij de inrichting en ver

siering van onze gebouwen in den weg staan. O p ons 
rust de verpl icht ing o m daarbij de vooroordeelen eener 
kortzichtige menigte te bestri jden, en de overtuig ing 
ingang te doen vinden , dat vele gerieflijkheden n o g 
door hen worden ontbeerd, die van het „te h u i s " n o g 
méér konden m a k e n : het rustpunt voor den m a n , een 
lustoord voor de vrouw en eene gezel l igen, innigen en 
herinneringsvollen band voor het geheele gezin. 

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 HOUWKUNST. 
AFDEEI.IXO ROTTERDAM. 

Vergadering van Donderdag 22 December 1887. 

De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goed
gekeurd. In de plaats der heeren Ed. G. A . Fol en Roovers. 
die niet herkiesbaar zijn, werden tot lid van het Bestuur be
noemd de heeren A . Wakkic en A. E. Braat. 

Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten de rekening 
en verantwoording in Januari over te leggen aangezien 't in 
December te lastig is met het oog op de in te komen reke
ningen. De Penningmeester legt dc begrooting over voor het 
jaar 1888, sluitende in ontvangst en uitgaaf met een bedrag 
van ƒ 5 3 7 . Daaruit blijkt, dat voor het verslag der werkzaam
heden ± ƒ 60 aan den drukker wordt betaald. Op voorstel 
van den heer Ed. G. A . Fol wordt besloten dien post met/ '40 
te verminderen en de heer Beijderwellen, die den post voor 
prijsvragen wenschte verhoogd te zien, kon er zich, evenals de 
Vergadering, zeer mede vereenigen dat deze daardoor van / ' 6 0 
op / too kon worden gebracht. De Voorzitter deelde mede, 
dat den leden een reglements-wijziging zou worden gezonden, 
die noodig is door de wetsverandering van de Maatschappij. 
Van A r t i et I n d u s t r i a c t e 's-Gravenhage zijn ingekomen 
de prijsvragen uitgeschreven voor leden en niet-leden dier Ver
eeniging ('). Van de Afdeeling A m s t e r d a m der Maatschappij 
de door haar uitgeschreven prijsvragen: i" een Bier-en koffie
huis met uitzichttoren in een park, prijs / 6 0 en het getuig
schrift der Afdeeling; 2' een schriftelijke oplossing van het 
vraagstuk: »Hoe zal onze woonkamer het best verlicht, ver
warmd en geventileerd worden?" prijs idem met ƒ 3 0 . 

Op dc prijsvraag voor een winkelhuis met 2 bovenhuizen, 
uitgeschreven door onze Afdeeling is e'én antwoord ingekomen, 
waaraan dc prijs van ƒ 50 doch niet het getuigschrift is toe
gekend. Alzoo eene gedeeltelijke bekroning. De Jury bestond 
uit dc heeren J. H . Leliman, C. Muijskcn en H. P. Berlage. 
Uit haar rapport blijkt, dat ze 't betreurt dat er slechts een ant
woord is ingekomen, waardoor geen vergelijking bestaat. De 
planverdeeling is goed. De twee bovenhuizen boven den winkel 
veroorzaken echter constructieve moeilijkheden, die de ont
werper niet heeft opgelost. 

De meeste scheidingsmuren (allen van Brabantsch werk) 
hebben geene steunpunten. Alles met ijzeren binten te willen 
doen is te bezwaarlijk. De architectuur van den voorgevel is 
niet onverdienstelijk cn getuigt voor zin voor verhouding en 
pittoreske architectuur. De Jury waarschuwt echter tegen eene 
quasi-geniale manier van teekenen, waardoor een ontwerp er 
aardig kan uitzien, terwijl toch de architectuur weinig dege
lijke vormen doet zien. De dctailtcekening bewijst dit. Toch 
kan niet ontkend worden dat, bij goede studie, de ontwerper 
spoedig een verdienstelijk ontwerp zal kunnen leveren. De 
torenbouw is route qui route aangebracht. De oplossing is dan 
ook zeer gezocht. De spits wordt namelijk over haar geheele 
lengte door het schuine dakvlak doorsneden. Resumcerende 
stelt de Jury voor niet het getuigschrift der Afdeeling maar 
wel de uitgeloofde premie van / ' 5 0 toe tc kennen. Het Bestuur, 
zich hiermede verecnigende, heeft den ontwerper gevraagd of 
hij met een gedeeltelijke bekroning tevreden is, waarop toe
stemmend antwoord werd ontvangen. Daarna heeft dc opening 
van den naambricf plaatsgehad en bleek de vervaardiger te 
zijn dc heer Thomas A. H . van Harderwijk te Utrecht. 

In dc zaal waren, behalve de antwoorden op de prijsvragen 
door dc Maatschappij in 1SS5 uitgeschreven, ook tentoongesteld 
eenige houtschilderingcn door middel van kallkolith. De heer 
Huinck verklaarde de belangrijke voordeden, aan het gebruik 
van dit materiaal verbonden. 

Voorts waren geëxposeerd monsters van parketvloeren, diverse 
soorten van spiegelglas, versierde tegels, ornementen van car-
ton-pierre, ijzeren luiken enz. 

Na dankzegging aan den heer Huinck voor de verschillende 
voorwerpen, door hem geëxposeerd, en het in verband daar
mede gesprokene, sloot de Voorzitter 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 
AMSTERDAM. De brief, door Dr. P. J. H . Cuypers gezonden 

aan dc heeren Cramer, Kluijt, Muysken, Nieuwenhuis, San
ders, Schill en Veth, leden van het Bestuur der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, en opgenomen in het nommer 
van 17 dezer, is door laatstgenoemde heeren beantwoord; in 

(') Men zie hiervoor De Opmerker van 12 November j . 1, 

24 December 1887. D E O P M E R K E R . 4 2 3 

dit korte schrijven wordt duidelijk aan
getoond dat er geen sprake kan zijn van 
inconsequentie van het Bestuur en te ken
nen gegeven, dat hiermede de discussie 
als geëindigd beschouwd zal worden. Voor
waar een verstandig besluit. 

Wij vestigen de aandacht van archi
tecten en bouwondernemers op eene in 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K M J \ . TISSOT & C°. 
Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichtin (. voor het gal-

N E U C H A T E L A S P H A L T E COMPANY I ™ , LONDON, 

sn en bouwondernemers op c c u c m 1 , 
dit blad voorkomende advertentie betref- vaniseoren van jjzer. Etalage van verschil 
fende het Noordzecbad Z a n d v o o r t . Hun lende monster op de Permanente Tentoon-
wordt op gemakkelijke voorwaarden de gc- stelling van de Maatschappij tot Bevordering 
legenhcid aangeboden grond tc koopen en der Bouwkunst Amsterdam. 
villa's te bouwen, waartoe, naar wij ver
nemen , de eigenaars zijn overgegaan, om 
in de groote behoefte, die er in het bad
seizoen aan woningen bestaat, te voorzien. 

— Op het laatst der voorgaande week 
hebben 29 opzichters, bij den aanleg der 
spoorwegen werkzaam, aanschrijving ont
vangen, dat zij met primo Januari definitief 
uit hunne betrekking ontslagen zijn. 

— De uitgevjr C. L. Brinkman kondigt 
een zeer belangrijke uitgave aan, nl een 
Geiilustrecrd Bouwkundig Woordenboek, 
onder hoofdredactie van de ingenieurs-. 
architecten Th. G Schill en D. H. Haver- _ , . . , . ... _ . , 
kamp, met medewerking van w. Badon GecompriiiMTnle Asphaltwegen en dito Dorscnvloeren. 
Ghijben kapitein-ingenieur C. L . L o d e r — .—. . - u - u , i . „C„ l , iwinine Skniinir 1 
C.Lzn., ingenieur ie k l . bij de marine, en 
anderen. 

ALKMAAR. Omtrent de vacature van ge
meente-architect vernemen wij, dat de Voor
zitter van den Gemeenteraad hulde bracht 
aan de nagedachtenis van den onlangs 
overleden architect Willem Frederik du 
Croix, die op 59Jarigen ouderdom uit zijnen 
belangrijken werkkring door den dood aan 
zijne betrekkingen, de gemeente en vele 
vrienden ontrukt werd en wiens naam steeds 
met cere zal worden genoemd door tijdgenoot 
en nazaat, zoolang dc verschillende bouw
werken , door den overledene ontworpen en 
gesticht, getuigenis afleggen van zijne be
kwaamheid en degelijke kennis. Spreker 
deed het voorstel deze woorden, als de 
uitdrukking van den Raad, in de notulen 
op te nemen en daarvan mededeeling te 
doen aan de weduwe. 

Nadat hiertoe met algemeene stemmen 
besloten was, werd het voorstel behandeld 
om den nieuw te benoemen architect en 
rooimeester niet langer genot van vrije 
woning, met vrijdom van personcele be
lasting alsmede vrij gebruik van vuur en 
licht toe te kennen, maar in eens af eene 
jaarwedde van f 2000 te verleenen en hem 
voor zijne woning te laten zorgen. Dit 
voorstel werd met 12 tegen 2 stemmen 
aangenomen, waarna met algemeene stem
men besloten werd bij de sollicitatie uit
drukkelijk te bepalen, dat den nieuwen 
titularis een lokaal in eenig gemeentege
bouw voor teekenkamer enz. zal worden 
aangewezen, waarvan de kosten van schoon
houden, verlichting en verwarming voor 
zijne rekening komen. In de instructie is 
het verbod opgenomen om eenige openbare 
betrekking te vervullen of voor particuliere 
personen, met of zonder belooning, als 
architect, ingenieur of opzichter werkzaam 
te zijn. 

~ " B E N O E M I N G E N . 
— De Gemeenteraad te Schiedam be

noemde Vrijdag j l . tot gemeente-architect 
den heer A . Nolen, civiel ingenieur te Rot
terdam, met 11 der 18 stemmen. Op den 
heer J. M . A. Zoetmulder, civiel-ingenieur 
te Raamsdonk, werden 4 , op den heer W. 
H . Kam, gemeente-architect te Amersfoort, 
2 stemmen en op den heer W . C. A. Hof
kamp te Nijmegen 1 stem uitgebracht. 

— Met toestemming van den Minister 
van Waterstaat is de adspirant-ingenieur 
J. van Heurn door het bestuur van het 
waterschap N . O. Noord-Brabant benoemd 
tot technisch adviseur van dat waterschap. 

— De heer C. Franken, terrein-opzichter 
aan het station van de Hollandsche IJze
ren Spoorwegmaatschappij te 's-Hage, is 
benoemd tot ambtenaar aan de gemeente
gasfabriek aldaar. 

H.& J. SÜYVER, 
P A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS EX W E M M E N , 
op dc 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 Tuin en Zeepaard, 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

Exploitatie der Mijnen van Val de Travers. 
F A B R I E K 1 B > P E W A R K . NATUURL ASPHALT 

AMSTERDAM g € B B | VAL DE TRAVERS 
B e l t T e g L N U ' 3" " 1®9 ZWITSERLAND. 

i i r i ' O I ! l | ) [ ' i l l l l ' ( T , i , no|>..u -

W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - R i n k s , M o u t v l o e r e n , 
K e l d e r s . 

K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 
B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , B e t o n - F u n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3, Amsterdam, of bij den Heer 
H. G . K N O O P S C . O Z N . , Beekstraat P . 6 2 , te Arnhem. 

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

Vloeibare O. I. Inkt 
in p r i m a qualiteit. Algemeen met goed succes in gebruik. Voorradig in het 
Magazjjn van teekenbehoeften voor Bouwkundigen van 

Th J. DOBBE en ZOON — Utrecht. 

BECKER & BUMMMiH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK 

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

S-

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 , 

LANDMETERS, TEEKENAARS enz. 

. Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
W E E G W E R K T U I G E N . 

Mctriscli-ein^ctlieiltes Skhalrpapicr 
ar. 100 

rollen von 0.70 X 10 Meter aus dem Pabrik der Herren CARL SCHLEICHER 

SCHÜLL in Duren, liefern, speziell . TTA_»«V4 

Th. J . DOBBE en ZOON — i n Utrecht. 



4 2 4 

B o u w t e r r e i n te VENLOO. 
Aan don Roerinondschcii weg zjjn eenige 

goed gelegen BOUWTERREINEN te 
Koop, zeer geschikt voor den bouw van hoe
renhuizen. 

Te bevragen bij den Mr. Timmerman H-
V A N G A S 8 E L T , te Eenloo. 

D E O P M E R K E R . 

Vereeniging voor Valt en Kunst. 
TENTOONSTELLING van KUNSTNIJVERHE 

TE DORDRECHT. 
De opgaven van inzendingen moeten ulti

mo December ingezonden zjjn bjj den Heer 
H. E. V A N DER KAA, Secretaris, te 
Dordrecht. 

2 4 December 1887. 

CARL SCHLEICHER 
zjjn voorradig en verkrijgbaar voor do origineele prijzen zonder verhooging voor vracht 
011 rechten in hot Magazjjn van teokenbehoel'ten voor Bouwkundigen van 

I ' l l . .1. D O R R E HI Z O O N — I e U t r e c h t . 

NOOltDZEEBAD ZAMVÖÖIIT 
AA.\ESIEEi>I*« voor 

ARCHITECTEN tw BOIIWOINDERINËMERS. 
Aan den Boulevard BARNAERT, — die langs zee loopt en 20 Meter breedte 

heeft, — en aan de daarachter gelegen Dokter Mezgerstraat, - - 18 Meter breed. — 
wordt de bouw geprojecteerd van 12 tot 24 HUIZEN of VILLA 'S in verscheidene 
vakken te verdoelen. 

Iedere VII.LA moet, behalve Keuken, Kelderen Bergplaatsen bevatten: een Salon, 
een Woonkamer, een Eetkamer en drie of vier Slaapkamers. 

Voor elke VILLA worden aan don Boulevard B a r n a e r t meestal minstens 240 en 
aan de Doc to r Mezge r s t r aa t van 144 tot ISO vierkante Motors terrein beschikbaar 
gesteld, dio op verlangen vermeerderd kunnen worden. 

Het TERREIN wordt tegen een vasten, matigen prijs verkocht, de 
Koopsom kan desverlangd als eerste Hypotheek a 4"0 rente 'sjaars op het 
terrein gevestigd blijven, onder verband van den grond en hetgeen daarop 
gebouwd wordt. 

Daarenboven zjjn de Eigenaren van het Terrein bereid om op den uit te voeren bouw 
en naarmate deze vordert, 50 van liet bedrag dor door of namens hen nagoziene kosten
raming voor te schieten, die alsdan, met do hierboven genoemde Hypotheek, do totaio 
Hypotlieeksom vormen, welke tegen een jaurlijkscho rente van l " 0 op terrein cn gebou
wen wordt gegeven 

De Geldgevers verbinden zich om de hypotheek in de eerste tien jaren 
niet op te zeggen; daarentegen staat het den Eigenaren der Huizen vrij 
haar te allen tijde af te lossen. 

Zooals de ervaring heeft geloerd, is dc weersgesteldheid aan zee gewoonljjk zód, dat 
behoudens enkele uitzonderingen, gedurende den winter met bouwen kan worden voort
gegaan. 

K a a r t e n der T e r r e i n e n zjjn a ƒ 0.30 verkrjjgbaar bjj den Heer W. R. B L A N K E N 
B E R G , Heerengracht 130, Amsterdam, aan wien men ook de schriftelijke aanmeldingen 
onder hot opschrift »llouw van Villa's te Zandvoort" gelieve te adresseeren en bij wien 
do verdere condition te bevragen zjjn. 

De ondorgoteekenden berichten hiermede, 
dat zjj tot hunnen vertegenwoordiger voor 
Nederland voor den verkoop van 

dennen bestekhout 
hebben aangesteld, don Hoor J A N V A N 
D E K P O T te Rotterdam. 

Ilii/eu a,d Enz ijk Schwarzwald 
KitAUTII & C». 

Mjj refereerendo aan bovenstaande adver
tentie, heb ik de eer mjj bjj/.ondor aan te 
bevelen tot het leveren van dennen be-
stekhqut tot concurreeronde prjjzen, en 
toeken in afwachting Uwer aangename aan
vragen 

Hoogachtend 
Uw })w. Dienaar, 

J A N VAN DER POT. 

Bijvoegsel van „De Opmerker" van Zaterdag 24 December 1887. 

B e l a n g r i j k e p r i j s v e r m i n d e r i n g GLOEDNIEUWE WERKEN. 
BOUWKUNDIGE- en TEEKEN-PORTEFEUILLE. 

B U R G E R L I J K E B O U W K T J T D E 
bouwen. Dit groote werk, vooral over trappen en innerljjke bouworde, is voor oen 
korten tijd verschenen en kostte / 21.20. Het bestaat uit een flink deel tekst of be
schrijving, benevens een groot folio schuifjiortefeuille mot 59 groote dubbele platen, 
waarop ruim 1100 figuren met dctailteekeiiingen en plattegronden duidoljjk worden weer
gegeven. De schrijver zegt: de constructieleer der onderdooien van gebouwen boheorscht 
in hooge mate de duurzaamheid en de werken van elk gebouw, enz., en vorder een boek
werk, dat de constructie van alle onderdooien der gebouwen zoo volledig behandelt, dat 
het werkman, baas, studeerende en architect in alle opzichten bevredigt. Dit practisch, 
uitgebreid, nieuw bouwkundig werk. onmisbaar voor elk dio met hot bouwvak te maken 
heelt, verkoopen wij tijdelijk uit voor den ongelooflijken spotprijs van slechts 
ƒ7.90. Iedere Timmerman, elke studeerondo, ieder particulier, die mot bouwkunde in 
aanraking komt, zal er schatten van nut uil kunnen putton. 
f P P P I Z I ' l ö r W ^ T T J O T V P 1 Groote Portefeuille met TEEKENPLATEN, 
1 U ! i r U L ' l > JH.JJ 1 JIUlfXl. BRA ET VAN UEBEREELDT en BINti. Voorbeelden 
voor Teckciiondorwijs ton behoeve van Middelbaar en Lager Onderwijs en eigen oefening, 
50 grooto Teekenvoorbeelden 55 bjj 57 Ned dm. in groote portefeuille. 

Voorbeelden voor Draadliguren, Lichamen met Schaduwen, Ornamenten, Pleisterafgietsels, Studiën 
naar het Meeschenbeeld, Ornamentstudien, Bladvormen, Rozetten, Palmetten, Arabesken enz. enz., 
eene keurige collectie Teeki nstukkeii, te zamen in een groot folio portefeuille. Wjj 
bezitten slechts een gering aantal van zulk een zeldzaam voorkomende schoone verzameling 
Teekenvoorbeelden, die wjj toevallig uit het fonds van don Hoer C. L . BRINKMAN te 
Amsterdam in handen kregen. Voor Toeken- en Ambachtscholen, voor beoefenaars dor 
Toekoiikundo, voor jongelieden om zich te oefenen is dit een extru gelegenheid cn als 
die laatste partjj verkocht is, zal menigeen hot dubbele ja het 3-dubbcle willen geven 
om ze te bezitten. 

De prijs is ƒ15.50 nu slechts ƒ6.76. 
Uitsluitend verkrijgbaar bjj OEBK. COHKN, te Arnhem of te Nijmegen, tegen zending 

van een postwissel, waarop staat »Bouwkunde" of «Teekenportefeuille". Wie de beide 
folio plaatwerken samen neemt betaalt slechts ƒ13.50 in plaats ƒ36.70. De 
verzending geschiedt goed verpakt, franco overal heen. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente ARNHEM zullen Vrijdag 30 De
cember 1887, 's voormiddags II'/, uro, in het 
openbaar ten Gemooiitehuizo aanbesteden: 

Bestek N". 5. 
Het onderhouden van en het ver

richten van eenige VERNIEU
WINGEN aan verschillende Ge
meentewerken gedurende het 
jaar 1888. 

Br stek N". 11. 
Het onderhouden van de PLANT

SOENEN der Gemeente en het 
verrichten van eenige andere 
werkzaamheden gedurende het 
jaar 1888. 

Bestek N". 15. 
Het onderhouden van en het 

verrichten van eenige verdere 
WERKZAAMHEDEN aan ver
schillende Gemeentegebouwen 
en Inrichtingen gedurende het 
jaar 1888. 

Aanwjjzing voor bestek 5 Woensdag 21 
December; vcor bestek 11 Donderdag22 De
cember en voor bestek 15 Vrjjdag 23 Decem
ber c. k.; telkens dos voormiddag» 11 ure, 
Bureau Gemeentewerken, alwaar teekenin
gen ter inzage liggen; bestekken met geze
gelde inschrjjvingsbiljetten tegen betaling 
van ƒ Q.50 pro stel verkrjjgbaar. 

S T A H L W E R K „ A U G Ü S T F E H N " 
te AUGÜSTFEHN. 

Fabriceert als Specialiteit: 

Bouten en Staal voor Baggermachines. 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E R T & 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amsterdam. 

DEUNT & C°. 
Oonlxmlijk 31» . Hollertlam. 

VLOER- en WANDTEGELS. 

T R O T T O I R - , S U S T - E \ I J Z E n S T E E M E G E L S . 
Groote voorraden. 

PIMITOI.lTIHX.ltAIM11K. P I I O T I I Z I W R A I M 
e n S t é r é o t a v | > e - l i i r i e l i l i i i v 

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

op zjjne inrichting voor P h a t a l l l l i a g r a i i h i e , 

brjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' h a t a i l m a -

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 u r i - i K j i M - i n i i i i i i i i i i ; voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

Gr. J . T l 

A M S T E R D A M , 1 2 December 1 8 8 7 . 

D e Commissie voor likwidatie der Naamlooze Vennootschap FABRIEK 

VOOR MKT A A L B K H ANDKLING, vroeger J. N. S C H E L T E M A , alhier, bericht dat 

de navolgende boek- e n plaatwerken, behoorende tot het archief der Vennootschap 

voornoemd, door haar te koop worden aangeboden. 

De werken zijn te bezichtigen alle werkdagen v a n 's morgens 1 0 — 1 ure, 

ten kantore der Commissie voornoemd, Keizersgracht bij de Beerenstr. 3 0 2 , terwijl 

schriftelijke opgave van de prijzen die men voor elk der afzonderlijke werken of 

deelen wenscht te besteden, aldaar vóór 1 Januari 1 8 8 8 ingewacht worden. De 

hoogste biedingen worden aangenomen, en de koopen in de e e r s t e week van Januari 

tegen betaling afgeleverd 

H O I i L A N D S C H . 

l. Nederlandsche Gemeentewapen», of Wapenboek der Gemeenten, Heerlijkheden, 

Waterschappen, enz. enz., door Mr. W. J . Baron D'ABLAKJG VAN GIESSENBURG, 'S Qravenhage, 
MAHTINUS NI.IMOKK. 1802. 

1 deel Noord Nederland 
1 „ Zuid Nederland (België) 

eenvoudig gebonden. Geheel compleet. 

F R A N S C H . 

' i. l'Architecture Peronnière. Receuil de planches gravéea a I'usage de tous ceux 

qu'intéiessont la construction en fer et la serrurerie d'Art. Examples de constructions et d'orne-

mentations anciennes et modernes. Publié sous la direction de M. FKANCOIS HUSSON. Architecte. 

Pari*. A. L E V Y , Editeur, 1873. 

(ieheel compleet 41 platen met toelichting, in stevig linnen portefeuille. 

:». Grammaire de l'oraement, par O W E N .IOXR*, 112 planches. Londres, B E H N A R D 

Q U A E I T C H , I860. 
Kraai gebonden, verguld op snede. 

4. Matériaux et Documents d'Archltecture, classes par ordro alphabétique A. R A G U Ï H E T , 

directeur fondateur, Cu. C L A S S E S , Liegt, Paria, Berlin, Editeur. Livraisons / a 137. 
(Hiervan ontbreken afleveringen 4, 6, 23. 33, 41. SS, 58, 96, 100 (half), 102, 123. 186, 

120, 130 en 131 (half). 
Allen in één cartonnen omslag. 

.ï. 1'Art pouv tous. Encyclopédie de Tart Industrie! et décoratif. E. REIHER fondateur, 

Ci, S A I V A G E O T , directeur, chez V" A. MOREI. k Co., Paris. 
Jaargangen 1-23, 1861-1884, geheel compleet in 9 ingenaaide deelen, en de laatste 

jaargang in titelblad. 

«. Decorations intévieures et Meubles des Époques Louis XIII en Louis XIV, Reproduits 

d'aprèfl les compositions de Crispin de Passe, Paul Vredeman de Vries, Sebastian Serlius. Berain, 

etc. etc.. Planches-gravées a 1'eau forte par Adams. Editon A. M O R E L & Co., Pari* 1861/68. 
Livraison / (planches 1—4) 

8*6 ( „ y-24) 
Compleet in ö omslagen. 

7. Meubles ïéligieux et civils, conserves dans les principaux monuments el musées 

de l'Europe, - Moyen age. la Renaissance, règnes des Louis XIII, XIV. XV et XVI. 

Gedrukt bij G. w.vai. der Wiel & C»., te Araha. 

http://PIMITOI.lTIHX.lt


TWEE-EN-TWINTIGSTE J A A R G A N G N°. 5 3 . Z A T E R D A G 3 1 DECEMBER 1 8 8 7 . 

Compose de 100 planches, gravées 011 litographiées de format grand ln#*, tires a £ teintes. 
Paris. A. L E V Y F I L S . 

Hiervan zijn de volgende in goeden staat verkeerende nummers aanwezig: 14 — 16, IS, 
25—31, 88—90, in elf eenigszins beschadigde omslagen. 

8. I.es Métaux Ouvrés, emploi du fer, de la fonte, du cuivre, dn zinc, dans la construction 
et la decoration. Publié par tin comité d'Architectes, de Serruriers, de Maitres de Forges etc. contenant: 
Bal cons, Rampes, Marquises, Grilles etc., Sernirerie simple et d'art, Constructions en fer, fer forgé, 
cuivre, bronze etc. Paris chez .T. JUSTIN STORCK, Graveur Editcur. 

Troisième année 1884, planches 14~>-216 compleet 
Quatrième , I88r>. „ :ii7-288 „ 
Cinquiöme „ 1880, „ 289-312 et 331-360 

(hier aan ontbreken dus de Nos. 313—330). 
du Sixièmeannée 1887, „ 361-306 i.livraison de Janvier/ 

DUITSCH. 
». Gewerbehalle, Organ for den ETortBchritt in allen Zweigen der Kunstindustrie. Redigirt 

von W I L H E L M RAUMER und J U L I U S SOHNORR, Verlag van J . F .NGELBORN, Stuttgart. 
t' cn 8" .Taai-gans; 1863-1864. 1 deel irobonden 
9> ., 4' .. 1866-1866, 1 „ 
7' , 8» .. 1869-1870, 1 „ 
oe , 10» , 1871-1872, 1 „ 

11" „ 12» 1873-1874, 1 „ 
13» „ 14» „ 1875-1876, 1 „ 

10. Qewerbehalle, Organ fur den Fortschritt in allen Zweigen der Ktinstindiistrie. 
Redigirt von A D O L F SCIIILL, Architect in Stnttgart. Verlag van .1. ENOELHORN. 

15» Jaargang 1877, geheel compleet. 
16» „ 1878, mankeeren platen, N o s . 44 "1 en 80. 

Tevens ontbreken eenige tifleverings-omslagen. 
11. Eisenwerke oder Ornamentik, der Schmiedekünst des Mittelalters, und der Renais

sance, von ]>. .1. TT. H E F N E R A L T E N E C K , director der Baverischen National Museums, Verlag von 
H K U M . K E L L E R , Frankfurt a/if. 1870. 

Compleet in 84 platen met omschrijving on chronologisch register, in half linnen omslag. 
li. Ornamentik für Bchlosser und Architekten. Darstellung von Kunst- und Schmiede-

arbeiten, alter und neuer Zeit. 4» Verbesserte und Vermehrte Auflage. 130 Tafeln und 14 Bogen 
Détails, von E . P U L S , Berlin, und A . P E R T Z E L , Gera. Verlag von II. K A N I T Z , Qera und Leipzig 1881 
< lebonden. 

ENGELSCH. 
1.1. Floriated Ornaments, a Series of 31 designs by A. W E L B T PUOIN, London, CHATTO 

k W I N D E R S 187'). Fraai gebonden. 
Voorts: 

14. Chemisch-technische Bibliothek Hand XXIX Bronzenwaaren Pabrikation. 
„ , , XXXIV Kunstlichen Dungmittel. 
„ ,, , X X X V Die Zinkogravure. 
, , ,, XXXVIII Die (lalvanoplastik. 

Handbucli der Galvanoplastik von DR. V. BINDER. 

Katechismus der Galvanoplastik von GlOBG SEELIIORST. 

Metallotechnik von Jon. R H E I N . 

Der Getttite Bronzeur von Jon. R H E I N . 

Electro-Métallurgie par O H . A L K K R . 

Leerboek der Verlakkunst van W I L L I A M THOMSON door T H . G. E N T B U P B A T I H K . 

1ft. 1 Portefeuille met ± 425 losse teekeningen. gravures, calques enz. Schetsen enz. enz. 
Ui. Schetsboek der fabriek. 

Typ. J . II. Dl Btssv, Kokiii óo, Amsterdam. 

B ^ I T E C T V R A E T 
IJl ^miv^^^^S^S^^^^W^! 

ë^ssmsu l i g i n i K S i 1 M I I & I ^ 

Redacteur-uitgever F. W. V A N GENDT JGz. 
Adres voor Redactie en Administratie van het Weekblad cn advertentien: 

Bureau van De Of merker, Driekoningenstraat 28, Arnhem. 
Bureau der Redactie van Architectura el Amicitia JAN SPRINGER, 

II. (i. JANSEN en A. REIJDING. 
Stukken, deze Redactie betredende, te adresseeren aan den heer 

A. RFIJIUNO, Stadhouderskade 4, te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den 

I»'*-Secretaris, American Hotel, te Amsterdam. 

A.WV. 
AHONNEM ENT ƒ2.25 P c r 3 maanden of wel zes gulden per jaar, bij 

I vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag. Voor het buitenland 
f 7.50 en Nederlandsch-Indië ƒ 9 . — , beiden bij vooruitbetaling, 
j ADVERTENTIEN ad 20 cent voor eiken regel plaatsruimte cn I O 
i 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 lïureau van De Opmerker te 
Arnhem en bij den Hoofd-correspondent JOH. <i. STEMLKR C/.N., Boek-
handelaar te Amsterdam. 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

l°. De 8 9 5 s t e Vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 4 Januari a. s., des avonds te 8 uren, in het 
American Hotel alhier. 

De agenda voor deze vergadering luidt: 
a. Mededeelingen van het Bestuur; 
b. Ballotage van den heer Jean Goossens, voorge

steld door de heeren Jan Springer en Prosper Delin, 
en van den heer D. Sutherland, voorgesteld door de 
heeren C. Oosterbaan en R. Mentz; 

c. Bijdrage en kunstbeschouwing van den heer 
Leonard A . Springer; 

d. Uitschrijven van eene prijsvraag ; 
e. Bepaling der keuze van boekwerken voor den 

leescirkel, ingevolge art. 7 8 der Wet. 
2. Stukken, de administratie van het Genootschap 

betreffende, moeten voortaan gezonden worden aan 
het adres van den iste-Secretaris, American Hotel 
alhier. 

3. Met 1° Januari wordt het Sociëteitslo-

(A.etA.) LOOD OF 
II. 

Z I N K ; 

kaal verplaatst van Maison 
het American Hotel. 

Stroucken naar 

Namens het Bestuur: 
De pb'-Secretaris, 

G. A. Zeeman. 
Aan heeren leden, die wenschen te worden opge

nomen in den leescirkel, wordt verzocht dat zij zich 
aanmelden bij den Bibliothecaris a. i . , Singel 1 9 2 . 

Tevens wordt bekendgemaakt, dat alle portefeuilles 
van den leescirkel, ingevolge art. 8 5 der Wet, in de 
eerstvolgende dagen zullen worden opgehaald en de 
circulatie gedurende acht dagen zal worden gestaakt. 

De Bibliothecaris-archivaris a. i. 
R. A. Heij. 

[Vervolg en slot van pag. 4 0 3 . ) 
Hoewel zinkertsen reeds langen tijd bekend waren, 

werd eerst in de voorgaande eeuw begonnen het me
taal (zink) uit de ertsen te bereiden en het in de bouw
kunst toe te passen, waar het thans zulk een belang
rijke plaats inneemt. 

Het is een blauwachtig wit metaal, dat vrij hard is 
en op de breukvlakte eene krisstallijne structuur bezit. 
Het soortelijk gewicht bedraagt 7 . 0 3 tot 7 . 2 0 . Bij 
gewone temperatuur is het vrij broos, doch tusschen 
1 0 0 en 1 5 0 ' kan het gemakkelijk gehamerd en geplet 
worden; bij koude is het materiaal zoo broos, dat de 
arbeider vaak genoodzaakt is het te verwerken zink 
vooraf te verwarmen. Bij 2 1 0 ' wordt het opnieuw 
broos en kan het in een vijzel worden stukgestooten. Het 
smelt bij 4 2 0 " en is in heldere roodgloei-hitte vluchtig. 
Wanneer de damp van zink met lucht in aanraking 
komt, verbrandt hij, met een zeer lichtgevende blauw
achtige vlam, tot zinkoxyde. 

Als het zink aan de lucht is blootgesteld wordt het 
met een dunne grijze laag oxyde bedekt, die de daar
onder gelegen deelen voor verdere oxydatie beveiligt; 
in water oxydeert het zeer langzaam. Vandaar dat het 
zink gebruikt wordt, om daarmede andere metalen te 
bekleeden. 

In de meeste zuren lost het zink geheel op, onder 
ontwikkeling van waterstofgas; het spoedigst geschiedt 
dit echter in zout- en zwavelzuur; zelfs aan de meest 
verdunde zuren kan zink geen weerstand bieden. 

Het zink, dat voor dakbedekking gebruikt wordt, 
verkrijgt, na verloop van eenigen tijd, een eigenaardige 
broosheid, die niet zoozeer aan een scheikundige wer
king der lucht moet worden toegeschreven dan wet 
aan eene verandering van moleculaire samenstelling, 
die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de uitzetting 
en inkrimping, zoowel als door de trilling, waaraan het 
metaal voortdurend is blootgesteld en waardoor de 
bladerige structuur in een korrelige overgaat. 

Het zink bevat meest altijd kleine hoeveelheden van 
vreemde metalen, zooals koper, ijzer, lood enz.; van 
al deze stoffen oefent het lood den schadelijksten in-

verzeiiding geschiedt goed verpakt, franco overal heen. I Gedrukt t ij 6. W. v u . der Wiel & O. , te A r u l « 3 . 
D e R e d a c t i e v a n A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a stelt z i c h a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e n i n h o u d v a n s t u k k e n , gewaarmerkt m e t d c initialen A . t 
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vloed uit; hoe meer lood het zink bevat des te brozer 
wordt dit metaal. 

Volgens Elliot en Stounc bevatten eenige zinksoorten 
de volgende looddcelen: 

Amerikaansch zink ruim 0 . 8 pet. lood. 
Relgisch „ bijna 0 . 3 „ „ 
Engclsch „ ruim I.o „ „ 
Silezisch „ bijna 1.5 „ „ 
Het Belgische zink is dus volgens bovengenoemde 

opgave het meest te verkiezen. 
De uitzetting in dc lengte is vrij aanzienlijk cn wis

selt af van 0 . 0 0 2 9 tot 0 . 1 0 3 1 voor een temperatuurs-
verhooging van o tot ioo" C. Het grootste getal geldt 
voor de uitzetting der richting, waarin de pletting heeft 
plaatsgevonden. 

Het zink wordt uit de ertsen door middel van dis
tillatie verkregen. De volgende ertsen zijn de be
langrijkste: 

1". Galmei of kalamijnsteen. Het meeste zink wordt 
uit dit erts verkregen. 

2 ° . Zinkblcndc. Bevat in den regel ijzer, arsenik 
en cadmium. 

3 ° . Kiezelgalmei. Komt meestal in de nabijheid 
van zinkspaath voor. 

De gemiddelde zinkproductic der laatste jaren geeft 
de volgende cijfers: 

Duitschland 5 8 , 0 0 0 , 0 0 0 K.G. 
België 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 „ 
Groot-Brittanië 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 „ 
Vereenigde-Staten 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 „ 
Frankrijk 5 , 0 0 0 , 0 0 0 „ 
Rusland 4 , 0 0 0 , 0 0 0 „ 
Oostenrijk 2 , 0 0 0 , 0 0 0 „ 
Spanje 1 , 8 5 0 , 0 0 0 „ 
Zweden 1 , 2 5 0 , 0 0 0 „ 
Italië 4 0 0 , 0 0 0 „ 
Zwitserland 1 0 0 , 0 0 0 „ 
De toepassingen van het zink zijn vele en nemen 

met den dag toe. Wegens zijne duurzaamheid, ge
ring soortelijk gewicht en lagen prijs, verdringt het 
meer en meer het lood voor het bedekken van plat
ten en daken. Wegens zijne lage smelt-temperatuur 
is het uiterst geschikt tot allerlei gietwerk en het be
dekken van ijzer (galvanisceren). Met andere metalen 
levert het zeer belangrijke alliages, zooals geelkoper, 
tombak, nieuwzilver en andere. Verder dient het, 
in den vorm van fijn poeder, als verfstof en is het de 
grondstof tot bereiding van zinkvitriool, zinkwit, zink-
chromaat en andere belangrijke verbindingen. 

Voor dakbedekking wordt het zink in twee verschil
lende toestanden gebruikt: als bladzink en als gegoten 
zink in den vorm van dakpannen. Het bladzink vindt 
echter de meeste toepassing, zoowel om het gemak, dat 
het bij gebruik oplevert, als om de goedkoopheid. Een 
chronologisch overzicht van de verschillende dekmetho-
den, die sedert de invoering van het zink zijn toe
gepast zou zeker belangrijk zijn, maar ons hier te ver 
voeren. Het zal voldoende zijn in groote trekken de 
gebreken op te sommen, die enkele van deze metho
den aankleven. 

Bij de eerste toepassing van het zink soldeerde men 
dc naden op alle zijden aan elkander, zoodat de geheele 
bedekking als één metaalplaat was te beschouwen. De 
treurige gevolgen lieten niet lang op zich wachten, 
want, tengevolge van het groot uitzettingsvermogen, 
sprongen de soldeernaden los, het metaal scheurde 
langs deze open en er waren voortdurend herstellingen 
noodig, waardoor het gebrek eer toenam dan verbeterde. 

Spoedig kwam men tot de overtuiging dat zink zich 
vrij moet kunnen uitzetten en inkrimpen en werd de 
verbinding met felzen toegepast. Deze felzen grepen 

als haken in elkander, zoodat een doorgaande verbin
ding tusschen alle platen der bedekking mogelijk was. 

De bevestiging der platen op het dakbeschot ge
schiedde op dc volgende wijze: aan het ondereinde 
van het dakbeschot werden op verschillende plaatsen 
koperen of vertind-ijzeren klampen bevestigd en wel 
zoodanig, dat op de breedte van iedere plaat twee van 
deze klampen komen; de platen van de onderste rij 
der bedekking werden ook aan het ondereinde omge-
felst en grijpen met dezen omgebogen kant achter de 
klampen; het boveneinde van de plaat werd op het 
dakbeschot vastgeschroefd. Met de daaropvolgende 
platen werd op dezelfde wijze voortgegaan. 

De aard van het metaal gedoogde echter deze be
werking niet; het was daarvoor nog te hard en tc 
broos, tengevolge waarvan het spoedig in de ombui
gingen scheurde en onherstelbare schade veroorzaakt 
werd. Het verwarmen van de bladen, vóór het felzen, 
moest dan ook streng worden toegepast. 

De vorderingen, welke in de bereidingsmethode van 
het metaal gemaakt werden, brachten er het hare toe 
bij om een geschikte wijze van bewerking te ontdekken. 

Men boog toen dc zinkbladen aan de zijden onge
veer 5 c.M. rechthoekig om, plaatste ze op het dak
beschot, met tusschenruimten van 2 cM., naast elkan
der en overdekte deze openingen met zinkstrooken, die 
aan beide zijden rechthoekig omgebogen en met schroe
ven op het dakbeschot bevestigd werden ; aan het boven
einde werd ieder blad met twee spijkers op het dak
beschot bevestigd en het volgende blad dekte met het 
ondereinde ongeveer 1 0 cM. het voorgaande. Nu 
kon het metaal zich vrij bewegen en men vermeende 
dan ook dat deze wijze van bedekking geen gebreken 
bezat; het opwaaien van de bladen, het opzuigen en 
indringen van water en sneeuw bij hevige buien deed 
echter ondervinden, dat er nog verbeteringen waren aan 
te brengen. De thans meestal gevolgde methoden zijn, 
na vele proefnemingen, daaruit voortgevloeid. 

De tegenwoordige methode met de zoogenaamde 
roeflatten is genoegzaam bekend om verdere omschrij
ving overbodig te maken; alleen zij opgemerkt dat het 
verkieslijker is smalle, dan breede zinkbladen toe te pas
sen. De zinkbladen van den gewonen vorm hebben cen 
lengte van 1 . 8 8 M. bij een breedte van 0 . 6 4 , 0 . 8 4 of 
0 . 9 4 M . De breedte kan echter tot ruim I meter en 
de lengte tot 3 . 2 5 M. gebracht worden. 

Het materiaal van den handel wordt verdeeld in 
nummers, welke van 6 tot 2 0 loopen en waarvan het 
gewicht 2 . 3 4 tot 1 2 . 2 3 K G . per M ' bedraagt De 
zinkbladen van n". I tot 5 en n°. 2 1 tot 2 6 worden 
slechts zelden gebruikt en zijn ook duurder dan de 
gewone zinkbladen. 

De bovenstaande gegevens zijn naar het Belgisch 
kaliber, dat vrij algemeen is aangenomen. Volgens 
het Fransch kaliber zijn al de nummers één hooger, 
dus b.v. n". 1 6 Belgisch —: n". 1 7 Fransch. 

Na de bovengenoemde wijzen van bedekking met 
vlakke zinkbladen , komt nu het eerst in aanmerking 
de bedekking met zoogenaamde zinkruiten. 

De bedekking met zinkruiten is bijna zoo oud als 
de bedekking met vlakke platen, want spoedig nadat 
men had ondervonden dat het aan elkaar soldeeren van 
de zinkbladen niet de gewenschte dichtheid tengevolge 
had, beproefde men deze door middel van kwadraat-
vormige bladen te verkrijgen, die overhoeks werden 
geplaatst en de breedte van het zinkblad tot zijde hadden. 

Deze bladen werden aan twee zijden, ter breedte van 
ongeveer 4 cM., naar boven omgefelsd en aan de beide 
andere zijden evenveel naar beneden, terwijl de felzen 
van de onderzijde in die van de bovenzijde der onder
liggende ruiten werden geschoven, waardoor men het 
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aan elkander soldeeren van de naden voorkwam. Om 
de zinkruiten aan de dakbeschieting te bevestigen 
maakte men gebruik van haken, die om de naar bo
ven gebogen zijde heen grepen cn op het dakbeschot 
werden gespijkerd, waardoor het afzakken en afwaaien 
van dc ruiten werd voorkomen. 

Nu kon ieder blad zijn neiging tot rekken en krimpen 
zonder gevaar volgen; er was dus cen groote ver
betering in dit opzicht gekomen, maar er bestond een 
ander bezwaar, dat niet onopgemerkt mocht blijven. 
De naad tusschen de beide felzen van iedere ruit, op 
de plaats van aansluiting gevormd, zoowel aan den 
boven- als onderhoek, was open en gaf het regenwater 
gelegenheid, om bij windjacht enz. tusschen de ruiten 
te dringen en zich cen weg te banen achter de bedek
king. Het soldeeren van deze naden gaf even weinig 
baat als tal van andere hulpmiddelen en men kwam 
tot de overtuiging, dat deze wijze van bedekken voor 
daken met flauwe hellingen niet met goed gevolg 
was toe te passen. In later tijd is men echter weder 
tot het gebruik van zinkruiten teruggekeerd en heeft 
men getracht door verschillende middelen het binnen
dringen van het regenwater te beletten; in de eerste 
plaats is dit gevonden door den vorm van de om
buigingen of felzen te wijzigen. 

Voor een bedekking met zinkruiten is het aan te 
bevelen deze vlak en niet te groot te nemen, omdat 
men daardoor de meeste zekerheid voor eene solide 
bedekking verkrijgt. Versierde zinkruiten verminderen 
wel de eentonigheid van aspect, doch zijn uit het oog
punt van soliditeit mede niet aan te bevelen. Door 
het drijven in de verschillende vormen is het metaal 
hard en broos geworden, terwijl de vezel van richting 
is veranderd, waardoor het vermogen om gelijkmatig 
te rekken en te krimpen is verminderd; hierbij komt 
nog, dat de ruiten bijna altijd kleine scheurtjes of ber
sten bezitten, die er gedurende de bewerking zijn inge
komen en die na de bewerking hoe langer zoo grooter 
worden, tengevolge van de werking, waaraan het metaal 
bijna voortdurend is blootgesteld. 

Omtrent het gebruik van zink voor bekleeding van 
dakgoten valt het volgende op te merken. Is er bij 
bekleeding met looden platen op gewezen, dat het sol
deeren van de stuitnaden een gevaar voor de soli
diteit opleverde, zoo is dit bij het gebruik van zink 
nog veel meer het geval. Door de sterke uitzetting 
en samentrekking, waaraan het zink bij verandering van 
temperatuur is blootgesteld, loopt men groot gevaar 
dat bij eenigszins lange goten de soldeernaden los
springen en aanleiding geven tot voortdurende repa
ration. Indien er slechts aan het eene einde van de 
dakgoot gelegenheid bestaat om het hemelwater af te 
voeren, is het eenige middel om het bovengenoemde 
gebrek te voorkomen, dat de verbinding der bladen 
zoo solide mogelijk plaatshebbc en er zorg voor ge
dragen worde, dat het metaal zich zoo vrij mogelijk 
kan bewegen; bestaat echter gelegenheid om aan beide 
einden van de goot een afvoerbuis aan te brengen, 
dan doet men veel beter de gootbckleeding in twee 
deelen te verdeelen en ieder gedeelte aan het einde 
afzonderlijk af te sluiten. Tusschen de einden van de 
goten laat men dan een ruimte van 4 a 5 cM. en 
overdekt deze met een roef; het is duidelijk dat het 
metaal zich nu beter zal kunnen bewegen dan indien 
de geheele bekleeding aan elkander gesoldeerd was; 
want niet alleen dat dan het gewicht van alle zink
bladen te zamen moet wor.den verplaatst, maar ook 
de wrijving moet worden overwonnen en in dc meeste 
gevallen kunnen de soldeernaden deze kracht niet weer
staan , terwijl door het verdeelen van de bekleeding 
deze kracht meer dan de helft minder wordt. 

Veel zou nog over verschillende zaken met betrek
king tot de zinkconstructiën kunnen worden gezegd, 
maar na het medegedeelde ziet men weldra in, dat bij 
elke constructie dezelfde regel geldt: men dient n. I. het 
metaal zóó te bewerken dat het aan zijn neiging tot 
uitzetten en krimpen kan voldoen en het soldeeren 
alleen in de hoogste noodzakelijkheid toe te passen. 

Als gietmatcriaal bekleedt het zink cen veel gewichti
ger plaats dan lood. Men bediende zich vroeger van 
het zink slechts zelden tot vervaardiging van gietwerk, 
waartoe het dan ook, wegens zijn groote broosheid in 
onbewerkten toestand, alleen met aanmerkelijke be
perkingen te bezigen is. 

In den jongsten tijd heeft evenwel de zinkgieterij 
een veel grooter uitbreiding ondergaan, doordien zij 
gedeeltelijk tot het gieten van architectonische ver
sierselen : zuilen, vazen en dergelijke, gebruikt wordt. 
Voor dit laatste geval bezigt men steeds dubbele vorm-
bakken, waarin met fijn, niet al te vet zand gevormd 
wordt, terwijl deze zandvormen vóór het gieten niet 
gedroogd worden. 

Het zink laat zich met een zeer glad oppervlak 
gieten en geeft alle fijne omtrekken van 't model terug. 
A l naar de grootte wordt aan het gietsel 2 tot 7 mM. 
dikte gegeven. Men vindt het meestal verkieslijk, 
sterk uitgezonken of geheel holle gietwerken te ver
mijden , uit vrees dat het stollend zink bij de samen
trekking, door den tegenstand van de daarin besloten 
kern, zou kunnen scheuren. Men giet dus voorwerpen 
van aanmerkelijke grootte , en zelfs ronde holle stukken 
bijaldien deze klein zijn, in twee of meer deelen, welke 

I men later door middel van den soldeerbout cn gewoon 
week soldeer (uit tin en lood) aaneen soldeert. Deze 
methode heeft blijkbaar het voordeel, dat slechts onder
deden kunnen mislukken. Giet men over een kern, 
dan maakt men deze, al ware 't slechts omdat de stof 
meer toegeeft, liever uit zand dan uit leem, en bezigt 
wel eens de kunstgreep, in 't binnenste van de kern 
een ijzeren staaf of iets dergelijks aan te brengen en 
die er dadelijk na den afloop van 't gieten weer uit 
te trekken, opdat de daardoor hol geworden kern ge
makkelijk voor het bij de stolling zich samentrekkend 
metaal zou kunnen plaatsmaken. Buisvormige, holle 
voorwerpen van geringe middellijn en tamelijk dikken 
rand kunnen intusschen zonder bezwaar over een ijze
ren , slechts uiterst dun met leem bestreken kern ge
goten worden. 

Door in den vorm gevlijde, naar eisch gebogen einden 
ijzerdraad, welke door het zink omsloten worden, kan 
men bovendien gegoten zinken voorwerpen versterken. 

Voor kunstgietsels moet het voordeelig zijn ongeveer 
5 % tin toe te voegen. De modellen van zinken giet
werken worden naar oorspronkelijke modellen uit hout, 
gips enz. uit zink gegoten. Om b. v. voor een stand
beeld , dat in gips gemodelleerd is, het zinken model 
te maken, wordt het gipsen beeld met een fijne zaag, 
of met een dubbel ineengedraaide fijnen draad van 
messing, op met oordeel te kiezen plaatsen doorge
sneden ; de stukken worden in zand gevormd en wel 
zoodanig dat de afgietsels hol, overeenkomstig de voor-
uitbepaalde wanddikte, uitvallen. Bij 't soldeeren wor
den de te vereenigen stukken zoo dichtsluitcnd mo
gelijk naast elkander gelegd; vervolgens strijkt men 
verdund zoutzuur met een penseel van buiten over de 
naden, houdt er tevens een gewoon stuk tinsoldeer 
(half tin, half lood) van de rugzijde tegen, en laat 
verder door den heeten soldeerbout dc naden volvlocien. 

Voor het gebruik van zink als gietmateriaal vind ik 
de volgende alliages aangegeven: 

a. met koper 1 tot 12 dln. op 100 deelen; 
b. met gietijzer '/i tot 2 , op 1 0 0 ; 
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e. 9 1 Va zink, 8 koper, V, gietijzer; of 9 7 zink, 
2 ' / , koper, '/a gietijzer; 

d. 9 1 zink, 8 koper, I lood; 
e. 9 0 zink, 8 koper, I gietijzer, I lood; 
/. 6 8 zink, 2 1 tin, 11 koper, 
g. 6 3 zink, 11 tin, 2 0 lood, 6 koper; 
//. 7 0 zink, 1 2 tin, 11 lood, 7 koper. 
Genoemde mengsels geven geen grof kristallijne breuk 

en zijn dus minder broos, oxydeeren niet zoo spoedig 
als zuiver zink en kunnen beter gevijld worden, aan
gezien het vijlsel de vijltanden niet opvult. 

In het kort saamgevat komt men tot de volgende re
sultaten betreffende het gebruik van lood of zink: 

l * t e . Zink is wegens den geringeren prijs boven lood 
te verkiezen. 

2 d ' . Een goede zinkbedekking behoeft minder ge
regeld onderhoud dan een loodbedekking, daar lood 
(zonder dat daartoe de constructie onvoldoende behoeft 
te zijn) steeds scheurtjes vertoont, welke door den tijd 
en andere omstandigheden ontstaan. 

3 ' 1 ' ' . Daar, waar drinkwater van de daken opgevan
gen wordt, is het raadzaam zoo weinig mogelijk lood 
toe te passen. 

4 d < ! . Het lood beveelt zich aan door duurzaamheid 
en den meerderen weerstand, dien het aan zuren biedt. 

5<i«. Daar, waar het metaal met metselwerk in aan
raking komt, is lood te verkiezen boven zink, daar 
kalk op lood weinig of geen invloed heeft. 

6 d e . Aansluitingen met ijzer moeten mede met lood 
en niet met zink geschieden, daar ijzer op zink che
misch inwerkt. 

Ik besluit dit opstel met de mededeeling, dat daarin 
behalve de resultaten van eigenervaring, ook uitkom
sten, die anderen omtrent dit onderwerp gaven , zijn 
neergelegd. L . J. R. 

(A.etA.) S C H I L D E R W E R K OP TECTORIUM. 
Reeds meermalen werd in dit blad gewag gemaakt 

van tectorium, als vulling voor lichtopeningen in plaats 
van glas, en gewezen op de aanbevelingswaardige 
eigenschappen van dit materiaal. 

In Engeland heeft men den laatsten tijd het tecto
rium decoratief versierd op de wijze van geschilderd 
glas, hetgeen tot verrassende uitkomsten heeft geleid. 

Terwijl toch bij de glasschilderkunst met het bran
den cn de daardoor voroorzaakte verandering in de op
gebrachte tinten rekening gehouden moet worden, zoo
dat de techniek van dit kunstvak eene groote mate 
van geoefendheid en ondervinding vereischt, kan het 
beschilderen van tectorium op dezelfde wijze als eene 
wandbeschildering bewerkt en kunnen alle kleur effecten 
met de gewone middelen bereikt worden. 

In het pas voltooide houten hulpkerkje buiten de 
Haarlemmerpoort is door den heer J. J. P. Thüring 
eene vensteropening op bovengenoemde wijze versierd. 
De figuur van Maria Magdalena is er levensgroot en 
ten voeten uit afgebeeld en vertoont een rijkdom van 
tinten als men ze op doek niet beter kan verlangen, 
terwijl het doorvallend licht het effect natuurlijk nog 
verhoogt. 

Voor dit doel wordt aan de fabrieken een fijner soort 
tectorium vervaardigd, bekend onder den naam duroline, 
terwijl ook doorschijnende verfsoorten, expresselijk voor 
dit procédé bestemd, in Engeland in den handel zijn 
gebracht. 

Blijkt het aldus vervaardigde schilderwerk genoeg
zame duurzaamheid te bezitten, zoo zal het ongetwijfeld 
ook hiertelande navolging vinden, wijl het door ieder 
schilder kan worden vervaardigd als ware het eene 
doek- of wandschildering, terwijl ook de veeltijds lee-
lijke looden strooken kunnen vermeden worden. 

(A. et A.) UIT D E S L E U T E L S T A D . 
Bij het einde van het jaar grijpen vele journalisten 

de gelegenheid aan om een overzicht te geven van het 
meest merkwaardige, dat in den jaarkring heeft plaats
gevonden. Voorvallen op economisch, socialistisch of 
dergelijk gebied worden in den breede besproken, ter
wijl mededeelingen omtrent het peil der kunstvakken 
in 't algemeen, om niet te spreken van onze nationale 
kunst, tot de zeldzaamheden behooren. Het groote 
publiek schenkt daaraan weinig aandacht en toch valt 
het niet te loochenen, dat vooruitgang op kunstgebied 
ons aller sympathie ten volle verdient. 

Nu kunnen wel-is-waar gevolgtrekkingen over den 
vooruitgang, den stilstand en bet verval der kunsten 
niet getrokken worden uit hetgeen in eene zoo korte 
spanne tijd is gebeurd en verdient het aanbeveling tijd
perken van minstens een kwart eeuw te raadplegen, 
maar dit neemt niet weg , dat het overzicht over een 
enkel jaar bouwstoffen kan leveren. 

Verspreiding van goede afbeeldingen der bouwwer
ken van onze naburen kan de hier gevolgde richting 
wijzigen; prijsvermindering van een of ander materiaal 
kan invloed uitoefenen en dikwerf wordt een bouwwerk, 
door een man van gezag uitgevoerd, de prototype 
van eene reeks volgenden, want ook op kunstgebied 
is de spreuk van toepassing „leeringen wekken, maar 
voorbeelden strekken". Vooral in provinciesteden kan 
een minder goedgeslaagd bouwwerk bedenkelijke ge
volgen hebben; het publiek is daar, zoo mogelijk nog 
minder bevoegd dan in de centra der beschaving om 
het gehalte te bepalen van iets, wat als kunstproduct 
wordt aangeboden en om het kaf van het koren te 
onderscheiden. De architect, die zich tegen den heer-
schenden smaak verzet, loopt gevaar dat hem gemis 
van smaak wordt ten laste gelegd. 

In zulke plaatsen is het, dat kunst regeeringszaak 
kan worden. Hij toch, die aan het hoofd der ge
meentewerken gesteld wordt, is door zijn positie veelal 
een autoriteit, die men blindelings vertrouwt en wiens 
goede smaak soms boven verdenking staat. Groot is de 
invloed, dien zoo iemand kan uitoefenen, ver strek
kend zijn de gevolgen van een uiting van zijn kunstge
voel , en in veler ooren klinkt zijn beoordeeling van het 
een of ander op esthetisch gebied als orakeltaal. 

Geen wonder is 't dan ook, dat eene persoonswisse
ling in deze, onder de gewichtigste plaatselijke gebeurte
nissen gerekend moet worden. 

In den laatsten tijd is dit menigmaal gebleken en 
hoewel de belangstelling van het publiek zich nu en 
dan op eenigszins vreemde wijze openbaart, is 't toch 
eenigermatc bevredigend, dat het zich niet onverschillig 
toont voor de keus van den man, die niet alleen de 
openbare werken zoo zuinig mogelijk moet aanleggen 
en onderhouden, maar ook dient te zorgen dat het 
uiterlijk dezer werken geschikt zij om daar, waar het 
noodig is, een beschavenden invloed uit te oefenen op 
den smaak der burgerij, en het voorbeeld te geven op 
hoedanige wijze minkostbaarheid met de eischen der 
schoonheidsleer is overeen te brengen. 

De benoemingen van den laatsten tijd hebben blijk 
gegeven, dat men van de vruchten van het onderwijs 
aan de Polytechnische school goede verwachtingen 
heeft. Verklaarbaar is 't ook, dat het diploma van 
ingenieur in veler oog een zekeren waarborg geeft 
voor degelijkheid en practischen zin; komt daar nog 
bij dat de bezitter van zoo'n diploma , door te Delft 
nog een jaar langer college te loopen, den titel van 
bouwkundig ingenieur of architect heeft verworven, dan 
lijdt 't geen twijfel of zoo iemand is voor gemeente
architect de aangewezen man. 

De gemeente, die een zoodanig hoofd voor hare 
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publieke werken kan krijgen, meent te mogen ver
wachten, binnen een niet te groot tijdsverloop den wel-
dadigen invloed ervan te ondervinden. 

Toen dan ook te Leiden, na het overlijden van den 
heer Schaap, een civiel en bouwkundig ingenieur diens 
plaats innam, waren de verwachtingen hoog gespannen 
en was men overtuigd, dat de gemeentegebouwen 
voortaan aan hoogere eischen van smaak zouden kun
nen beantwoorden. 

Reeds spoedig zou het bewijs geleverd worden in 
hoeverre die verwachtingen vervuld werden. Op een 
der beste standen , aan de Breestraat, moest een nieuw 
schoolgebouw verrijzen, waardoor dit punt eene niet 
overbodige versiering zou kunnen verkrijgen. 

Nu het gebouw, wat het uiterlijk betreft, nagenoeg 
voltooid en van de steigers ontdaan is, wordt het mo
gelijk zich van het kunstgevoel van den ontwerper 
een denkbeeld te vormen. Nu en dan ziet men be
langstellenden op de stoep van de tegenover het ge
bouw liggende huizen een rustig plaatsje innemen , om 
a tètc repose zich een oordeel te vormen en erover te 
disputeeren. De bewoners dier huizen zouden uit de 
afgeluisterde gesprekken eene eigenaardige verzameling 
volksbeoordeelingen kunnen aanleggen. Ze zouden er 
de conclusie uit trekken, dat in het oog van hem, die 
veel waarde hecht aan de bewering, dat voxpopuli ook 
vox Dei is, de gemeentearchitect weinig kans heeft het 
koninkrijk der hemelen deelachtig te worden. 

Zooals altijd, is echter het oordeel van het publiek tame
lijk overdreven, zoowel als er iets te prijzen als te laken valt. 

Ziet men evenwel uit een architectonisch oogpunt, 
dan kan in de eerste plaats geconstateerd worden, dat 
het gebouw allerminst op een schoolgebouw gelijkt. 
Dat de ontwerper het hiermede niet eens is, blijkt 
o. a. uit het ontbreken van een opschrift, waardoor de 
bestemming van het gebouw vermeld wordt. Onder 
de bestaande schoolgebouwen zijn er velen, die wel 
voorzien zijn van eene zoodanige aanwijzing, maar die, 
zonder dat, door hun uiterlijk geen twijfel omtrent 
de bestemming toelaten. Het karakter van een school
gebouw , waarvan zoovele voortreffelijke voorbeelden 
voorhanden zijn, is hier geheel miskend. 

Voor hen, die het bedoelde gebouw niet gezien heb
ben, zij hier vermeld dat het twee verdiepingen heeft, 
beide voor schoollokalen ingericht. De gevel is sym
metrisch ; aan beide zijden der deur zijn twee ramen. 
De middenpartij is afzonderlijk behandeld, komt iets 
vooruit en wordt bekroond door een klein topgeveltje, 
dat op twee draagsteenen is overgebouwd. De roode 
kleur der baksteen wordt door zandsteenen banden wat 
getemperd. De lichtopeningen zijn vierkant; die der 
benedenverdieping zijn bekroond door halfcirkelvormige 
strekken met vlechtwerk gevuld; deramen van de ver
dieping hebben strekken, die van boven een kromme 
lijn tot omtrek hebben, ongeveer zooals dit aan de 
Vleeschhal te Haarlem is toegepast; ze zijn echter 
veel te laag in verhouding hunner lengte. 

De deuropening is aan de bovenzijde halfcirkelvormig 
en door een zandsteenen archivolt gedekt. Daarboven 
ontwikkelt zich uit een zandsteenen plaat, die als fries 
kan beschouwd worden, een vrij forsch fronton. De 
fries is in het midden versierd door eene voortzetting 
van den middelsten sluitsteen der archivolt, waarvan 
op naïeve wijze is gebruikgemaakt om het huisnom-
mer erop ' te beeldhouwen. Aan beide zijden is de 
fries sterk versmald volgens eene holle lijn, om gele
genheid te hebben, in de daardoor ontstane gaten, een 
paar halve bollen tegen den gevel te plaatsen. De 
stabiliteit van het fronton heeft er schijnbaar zeer door 
geleden en het maakt den indruk alsof de zware steenen 
massa balanceert. 

Het topgeveltje, dat boven de kroonlijst uitsteekt cn 
waarvoor een groot dakvlak den achtergrond uitmaakt, 
wordt op in 't oog loopende wijze vernietigd door vier 
kolossale houten dakvensters. Bedenkt men, dat het 
een schoolgebouw is en de zolder bijna totaal onge
bruikt blijft, dan is 't duidelijk, dat de dakvensters alleen 
voor versiering zijn aangebracht; waarschijnlijk uit 
vrees van niet genoeg effect te maken , treden ze zóó 
op den voorgrond, dat ze den geheelen gevel beheer-
schen en zeer ongemotiveerd de aandacht trekken. 

De motieven der Hollandsche Renaissance, die in den 
gevel toegepast zijn, mogen ieder afzonderlijk den wel
stand van „oude bestaande gebouwen" bevorderen, 
hier vormen ze zulk een slecht ensemble en missen ze 
zoo totaal eenige proportie, dat ze eene parodie op 
de Hollandsche Renaissance schijnen. 

Voor den ontwerper zou de nabijheid van de Stu
denten-sociëteit „Minerva" eene voortzetting geacht 
kunnen worden van Prof. Gugel's lessen, aan de Poly
technische school genoten, wat betreft goede verhou
dingen en doelmatige versiering. 

De lust om iets nieuws te zoeken heeft hem echter 
parten gespeeld en hoewel dit zijn eigenaardige ver
diensten heeft, mag 't toch wel wat gewaagd genoemd 
worden om op deze manier dien lust bot te vieren en 
komt ons als van zelf den wensch op de lippen, dat 
de Leidenaren de nu geopenbaarde officièele kunst 
niet als maatstaf zullen nemen voor de beoordeeling 
van de moderne bouwkunst in 't algemeen, en dat in 
het nieuwe jaar eene omkeer ten goede moge plaats 
vinden. Voorzeker mag het eene troost heeten , dat te 
Leiden particuliere architecten gevonden worden, die 
welgeslaagde proeven afleggen van goeden smaak en 
degelijke studie. R-

BOUW V A N L O K A L E N VOOR GODSDIENST
OEFENING. 

Ten vervolge op de mededeeling van het Bestuur 
van de Vereeniging Kerkelijke Kas te Amsterdam, 
opgenomen in het nommer van 2 2 October j l . , bladz. 
3 4 4 , dient dat uit de ontwerpen, ingezonden voor den 
bouw van de kerk op de Keizersgracht, onder de 
motto's: Prediker II: 6 (A en B); Bouwkunst; Tae-
cutn Habita en Soli Deo Gloria, op voorstel van de 
Jury het laatste is gekozen, en dat met den ontwerper 
over de uitvoering daarvan in overleg zal worden ge
treden. Bij opening van het naambriefje bleek de ont
werper te zijn de heer Salm Sr., architect te Amsterdam. 

A R T I E T I N D U S T R I A L 
Vergadering van Woensdag 28 December 1887. 

Onder het voorzitterschap van den heer Van Nieukerken, 
hield bovengenoemde Vereeniging eene bijeenkomst, waarin 
enkele huishoudelijke aangelegenheden geregeld werden. 

De Voorzitter trad in eene beknopte herhaling van de door 
hem gehouden voordracht over het gildewezen en deed de 
vraag, of het niet raadzaam ware thans weer het stelsel te 
omhelzen van het dingen naar het meesterschap in een vak. 
In den tijd der gilden werd niemand tot ccne dergelijke vak-
verecniging toegelaten zonder vooraf voor de «overlieden" ccne 
proeve zijner bekwaamheid tc hebben afgelegd. Tegenwoordig 
neemt ieder een vak ter hand zonder bewezen te hebben de 
daartoe vereischte bekwaamheden machtig te zijn, hetgeen 
zeer ten nadcelc strekt van de kunstnijverheid. 

Spreker ontvouwde.dat er natuurlijkerwijze geene sprak; kan 
zijn iemand te beletten een vak te beginnen, daar zulks ccne 
ongerijmdheid zou zijn in een vrij land; de bedoeling was, dat 
dc vakverecniging, die het onderzoek instelde, bescherming 
zou verleenen aan hen, die blijken van bekwaamheid gaven. 

In deze ingrijpende zaak mocht Arti et Industrial het ini
tiatief niet nemen; alle kunst- en nijverheids-corporatien 
moesten tot hare oplossing medewerken , waartoe eene alge
meene bijeenkomst van gedelegeerden van genoemde corpo
ration moest worden opgeroepen om de wederinvoering van 
het meesterschap te bespreken. 

Na discussie werd de volgende motie, door het Bestuur 
voorgesteld, aangenomen: 
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»De vereeniging Arli et Industrial, gehoord de debatten 
in de vergadering van 28 December 1SS7, besluit alle verceni-
gingen cn corporation, die met het handwerk in betrekking 
staan, uit tc noodigen tot het instellen van een onderzoek, 
in hoeverre het wenschclijk is, den handwerksman de gelegen
heid te openen tot het afleggen eener proeve van bekwaam
heid in zijn vak, door toekenning van het meesterschap aan 
patroons en werklieden. 

Aan alle corporatien, tot het handwerk in betrekking staande, 
zal een uitnoodiging worden gericht om over dc zaak van ge
dachten te wisselen. 

De heer M . Nooijen, Secretaris der Vereeniging, hield daarna 
een voordracht over de verschillende kunstuitingeu in het 
ambacht onder dc regeering van Lodewijk X V I . Onder Lode-
wijk X V waren twee richtingen waar te nemen; de eene, 
grillig van lijn, en de andere meer naar het klassieke over
hellende, waaruit dc stijl Lodewijk X V I gesproten is. De 
algemeene kenmerken bestonden in eenvoud, voorliefde voor de 
rechte lijn en soberheid van versiering; de toen ter tijde be
gonnen opgravingen te Herculanum en Pompeji, gepaard aan 
de bestudeering der antieken, waren daarbij van invloed. 

Spreker wees op den overgang van den stijl Lodewijk X V 
in dien van Lodewijk X V I bij dc tuinen van het Trianon, ves
tigde dc aandacht op de voorliefde van Koningin Marie Antoinette 
voor het landelijke, waardoor herderstaf, boed, enz., als mo
tieven ter versiering werden aangebracht en gaf eene beschrij
ving van het fabriekaat der fabriek te Sèvres, om daarna de 
voorwerpen in terra cotta en ten slotte ook de kleederdracht 
te bespreken. 

Na het houden van deze belangrijke rede, die door vaardig 
op het bord gemaakte schetsen werd toegelicht, ontstond eene 
gedachtenwisseling van spreker met de heeren Kerling en 
Frowein. 

De Voorzitter bracht den heer Nooijen den dank der Verga
dering en deelde mede, dat de heer Kerling voor de eerstvol
gende kunstbeschouwing eene door hem vervaardigde decoratie 
op doek welwillend had afgestaan. 

BERICHT. 
Aan heeren geabonneerden wordt in herinnering ge

bracht, dat de prijs van het weekblad ƒ 2 . 2 5 P e r dr>e 

maanden bedraagt en daarover tegen het midden van 
elk kwartaal beschikt wordt. 

De abonnementsprijs voor het geheele jaar wordt 
tot ges gulden teruggebracht, als dit bedrag vóór den 
eersten Februari 1 8 8 8 vrachtvrij cn zonder eenige kor
ting hoegenaamd, wordt toegezonden aan de Adminis
tratie van Dc Opmerker te Arnhem. 

Afzonderlijke nommers zijn , voorzoover de voorraad 
strekt, steeds te bekomen bij de Administratie van De 
Opmerker tc Arnhem en bij den heer Joh. G. Stemler Czn., 
boekhandelaar in de Haarlemmerstraat, tc Amsterdam. 
De prijs bedraagt 15 cent per nommer en 2 5 cent per 
plaat. 

Geabonneerden , die als buitenlid tot het Genootschap 
Architectura et Amieitia willen toetreden, wordt in 
hun belang verzocht, daarvan ten spoedigste kennis te 
geven aan den [•'"-Secretaris, American-Hotel, te Am
sterdam. 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 I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N 
'S-GRAVF.NHAGE. De Nederlandsche Maatschappij voer elcc 

tricitcit cn metallurgie alhier heeft aangevangen met dc afbraak 
van perceelen. in verband met dc oprichting van een centraal 
station voor electrischc verlichting aan den Hofsingel. Pogin
gen worden aangewend om nog in het eerste halfjaar van 
iSSS ccn ruim deel der residentie van clcctrisch licht tc voorzien. 

— Dij Koninklijk besluit van 30 dezer is, met ingang van 
1 Januari 1S8S, aan J. J. Rube, op zijn verzoek, eervol ontslag 
verleend uit dc betrekking van opzichter der a** klasse voor 
het stoomwezen. 

AMSTERDAM. De prijskamp in de beeldhouwkunst zal den 
4 Juni e. k. in het gebouw der Rijks academie van liceldcnde 
Kunsten alhier een aanvang nemen. Het examen wordt ten 
overstaan der Commissie van toezicht in het openbaar, onder 
leiding van den directeur, afgenomen door Mr. 11. 1'. G. (juack, 
hoogleeraar aan de Universiteit, J. A . AlbcrdingkThijm, hoog

leeraar aan de Rijks-academie van Beeldende kunsten, Dr. C. 
Kerbert, lector aan de Universiteit, B. Wijnveld, hoogleeraar 
aan genoemde academie, J. Vcrsluijs, leeraar aan de Rijks-nor
maalschool voor Teckenondcrwijzcrs cn S. Altmanu, hoogleeraar 
aan genoemde Academie, allen te Amsterdam. Zij , die het 
examen met goeden uitslag hebben afgelegd, worden tot den 
wedstrijd toegelaten; dc Commissie van toezicht vormt de Jury 
voor den wedstrijd en doet zich voorlichten door den directeur, 
den hooglecraar F . Stracké cn den heer B. van Hovc, welke 
deskundigen aan dc Commissie een beredeneerd schriftelijk 
rapport indienen. 

De wedstrijd bestaat in het modelleeren van een beeld en 
ccn schetsontwerp voor een basreliëf. Dc Jury geeft voor elk 
van beide drie onderwerpen op, waaruit de mededinger eene 
keuze doet. 

De Jury doet uitspraak tusschen 22 September cn 20 Octo
ber. Zij beslist of en aan wien de prijs, bestaande in een gou
den eerepenning, en het accessit, bestaande in een zilveren 
eerepenning, zal worden toegekend en uitgereikt. 

De bekroonde beeldhouwwerken blijven het eigendom der 
Academie. 

H i j , die den gouden cereprijs is waardig gekeurd en blijken 
heeft gegeven van groot talent en buitengewoncn aanleg, kan , 
op gemotiveerde aanbeveling der Commissie van toezicht, door 
den Koning hoogstens gedurende vier achtereenvolgende jaren 
met een jaargeld v a n / 1 2 0 0 worden begunstigd, ten einde hem 
in de gelegenheid te stellen zich ir. de beeldhouwkunst te 
volmaken. 

— Op het schrijven door de 7 Bestuursleden van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst aan den heer Dr. P. 
J. H . Cuypers, waarvan in ons voorgaand nommer met een 
enkel woord melding werd gemaakt, is het volgende antwoord 
ingekomen: 

Aan de heeren H . CRAMER, J. Kl .UIT, 
C M U Y S K E N , F . J. NIEUWENHUIS, T. SANDERS, 
T H . G. SCHII.L, H . W. V E T H , leden van het 
Bestuur der Maatschappij lot Bevordering 
der Bouwkunst, 

Ik ben u dankbaar voor uwe inlichtingen omtrent de quali-
teit, waarin ik , naar uw gevoelen, mijne, van die van de 
meerderheid van het Bestuur der Maatschappij afwijkende 
meening, aar. den Minister van Staat, Minister van Binncn-
landschc Zaken, hadde behooren kenbaar tc maken. 

Uw gevoelen, dat ik mij had moeten betitelen: ihoewel 
Ondervoorzitter", inplaats van «Ondervoorzitter'', kan ik niet 
deelen. Overigens komt het mij voor, dat dit punt van gering 
gewicht is. 

Van grooter gewicht is het feit, waarop ik wees, dat, 
terwijl bet Bestuur thans optreedt voor de »vrijekunstuiting" 
van den architect, het in 1882 dc v e r z e k e r i n g g a f v a n 
zijne i n s t e m m i n g met dc s t r e k k i n g v a n een ad re s , 
waarvan dc duidelijk uitgesproken strekking was, den architect 
in zoodanige mate dc vrijheid zijner kunstuiting te ontzeggen, 
dat hem zelfs een onder zijn leiding in uitvoering zijnd bouw
werk zou worden uit handen genomen. Daar i k die architect 
was, zweeg ik toen. 

Tevergeefs merkt gij thans op, dat in het Bestuur van 1882 
niet alle leden zitting hadden, welke het heden vormen. Indien 
gij zeiven niet voeldet, dat er solidariteit is tusschen beide 
Besturen, hadt gij u dc moeite kunnen besparen het Bestuur 
van 1882 te verdedigen. In die verdediging zijt gij niet geluk
kig. Uwe bewering dat het adres van 1882 alleen wilde tegen
gaan de alleenheerschappij van staatswege van eene zekere 
richting in de kunst, 13 met de bewoordingen der adressen 
volkomen in strijd. Uwe andere bewering, dat het Bestuur 
door meer b e p a a l d e l i j k — het Bestuur zeide niet «uitslui
tend" zooals gij thans voorgeeft — aan tc dringen op de weder
instelling eener commissie van rijksadviseurs, de overige punten 
van het adres der zich noemende «kunstkenners en kunstvrien
den" buitensloot, is geen oogenblik houdbaar. 

Om het verwijt van inconsequentie, dat ik met recht deed, 
tc ontgaan, moest gij kunnen aantoonen, niet alleen dat het 
Bestuur in 1SS2 zweeg, maar dat het in plaats van een adres 
van adhesie te zenden, in ronde bewoordingen was opgekomen 
tegen dc duidelijk uitgesproken bedoeling van het adres der 
«kunstminnaars." Doch het feit, dat het met zoovele woorden 
instemming betuigde, maakt uw pogen ijdel om tcdoengcloo-
ven, dat het Bestuur, zooals gij thans zegt «nooit" eraan gc-
dacbt zou hebben «eenig kunstenaar in zijne kunstuiting in het 
minst te willen belemmeren.'' 

Van het tegendeel is ieder onpartijdige overtuigd. 
Met dit slotwoord wensch ik ook gaarne dc discussie over 

dit onderwerp te eindigen. 
Amsterdam, 20 December 1887. I'. J. H. CUYPERS. 
Er bestaat nu kans dat dc debatten voor goed gesloten worden. 

— Aan de Afdeeling der Publieke Werken is men druk bezig 
met het genieentebeursplan «om te werken", opdat het eerst
daags in een eenigszins «gewildcn" vorm in den Raad behan
deld zal kunnen worden. (D. v. N.) 
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GRONINGEN. In de hierterstcde gehou
den vergadering van steenfabrikanten is 
besloten, tengevolge grootcndeels alge
meene opruiming van den voorraad, dei 

Srijzen der diverse steensoorten tc vcr-
oogen cn het Bestuur op te dragen, ter 

kennis van belanghebbenden te brengen, 
dat deze voor de vier hoofdsoorten zijn 
vastgesteld als volgt: vlakke klinkers per 
1000 f 16, gcvelhardgrauw/'15, gevelrood 
f\i, 1"'' soort mondsteen / ' 1 1 , de andere 
soorten in verhouding. 

H A A R L E M . Voor de betrekking van 
leeraar in het tcckenen aan de Hoogcre 
Burgerschool en aan dc Burger-avondschool 
alhier zijn door Burgemeester en Wet 
houders aan den Raad aanbevolen: i°. J. 
Z. vanDijck, tcBriclle; 2". J. E. C. de Man, 
te Almeloo; 3". H . J. de Vries, te Am
sterdam. 

DORDRECHT. Aan de ger.ieentc gasfa
briek wordt met 1 januari a. s. de prijs van 
het gas van 8 cent op 7 cent per M 3 gebracht. 

VENI.OO. Met ingang van 1 Januari e. k. 
heeft de Gascommissie den prijs van het 
gas, dat gebruikt wordt voor koken, 
gasmotoren cn in het algemeen als be
weegkracht, gesteld op O cent per kub. 
meter. De prijs voor verlichting blijft 
onveranderd op 9 cent. 

— Het kasteel te IJselstein is voor 
afbraak verkocht aan den heer D. de 
Vries , tc Weesp, voor /'4S02. 

FRANEKER. Naar aanleiding van het 
besluit van de Tweede Kamer om voor de 
restauratic van het Raadhuis alsnog ƒ 2000 
op de begrooting te plaatsen, werd door 
den Raad in beginsel besloten tot eene 
gcldleening van / '2000, mede voor die res
tauratie, die echter later zal worden opge
nomen in eene lecning tot conversie van 
een gedeelte der gcmeenteschuld. Op voor
stel van den Voorzitter, Mr. Wichcrs 
Wierdsma, werd bij acclamatie besloten 
aan de heeren Licftinck cn Schimmelpcn-
ninck v. d. Oyc, leden der Tweede Kamer, 
dank te betuigen voor de moeite, door 
hen aangewend tot het verleenen der sub
sidie, cn hun daarbij te zenden eene pho
tographic van het gerestaureerde gedeelte 
van het Raadhuis. 

— Aflevering 12 van De Natuur) uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

Nieuwe microfonen (met fig.). — Aard
beziën cn frambozen (met fig.). — Photo
graphic en vervalsching (met fig.). — 
Hoogtemeting van vliegers (met fig.). — 
Het electrischc licht en dc gezondheid. — 
Natuurkundige proeven met eenvoudige 
toestellen (met fig.). — Korte mededee 
lingen. — Natuur- en werktuigkundig al
lerlei (met fig.). — Sterrenkundige opga
ven. — Correspondentie. — Vragcnbus. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
In dc gemeente Leek (Groningen) worden 

gevraagd 4 dagelijksche opzichters bij dc 
te bouwen scholen en onderwijzerswonin
gen, op een salaris van / ' 4 0 per maand. 
Aanbieding in persoon Dinsdag 3 of Woens
dag 4 Januari e. k., van 10tot 1 uren, ter 
secretarie te Leek. 

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

B E N O E M I N G E N . 
— Tot opzichter 3 d ' klasse bij den Pro

vincialen Waterstaat in Gelderland is 
benoemd de heer R. Nijsink, hoofdopzich
ter bij de Locaalspoorwegmaatschappij 
«Koning Willem III". 

— Den heer Boogaard, dijkmeester voor 
het noordelijk traject van Drechterland 
wordt met 1 Februari a. s., wegens voort
durende ongesteldheid, pensioen verleend. 

In diens plaats is benoemd de opzichter 
van den Rijkswaterstaat P. Bakker tc Pet
ten, sedert jaren belast met het toezicht 
over de belangrijke zeewerken en duin-
beplantingen aldaar. Tengevolge van deze 
benoeming heeft genoemde heer tegen 1 
'cbruari a. s. ontslag uit den Rijksdienst 
Bevraagd. 

G E B R . VAN M A L S E N . - Den Haag. 
Vuren-, Grenen-, Eiken-, Noten- of Mahoniehouten Lijsten. Profielen 

naar verkiezing. Deuren, Ramen Lambrizeeringen, Deurbekroningen en 
complete Betimmeringen in alle houtsoorten, worden op bestelling in korten tijd 
geleverd, van goed gedroogd hout. Beeldhouwwerk in hout. Versiering van 
deuren, lijsten en geheele vertrekken met carton pierre, volgens teekeningen. 
Eikenhouten, Teakhouten en andere blanke Buitendeuren. Schooltafels, 
Parketvloeren, Intarsias, enz. 

BECKER & BUDDINGH. - ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK VAN 

W A T E R P A S -
H O S I H E E T -

en andere 

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

LANDMETERS. TEEKENAARS enz. 

Geëmaiileerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
WEEGWERKTUIGEN. 
Vloeibare O. I. Inkt 

in prima qualitcit. Algemeen met goed succes in gebruik. Voorradig in het 
Magazyn van teekenbehoeften voor Bouwkundigen van 

Th J. DOBBE en ZOON — Utrecht. 

JAN VAN DER POT, Scheepmakershaven No, 3, Rotterdam, 
KYANISEERFABRIEK. 

Het kyaniseeren is het eenigste afdoende middel tegen verrotting en zwam. De 
bewerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. Desverlungd bjjlevering van hout. 

Prima Engelsche Portland-cement merk „Walkend" 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prjjzcn. 

Duitsche Portland-cement merk „Dijckerhoff & Söhne". 
Belgische kluit- en hydraulische kalk. 

Billjjke prijzen en vrachten. 
Kunstgraniet systeem Mitjeau. 

Prospectussen en prijscouranten worden op uanvruaL»' franco toegezonden. 
Gelieve op voornaam en adres te letten. 

CARL SCHLEICHER & SCHULL'S Teekenpapieren 
zijn voorradig en verkrijgbaar voor dc origineele prjjzcn zonder verhooging voor vracht 
cn rechten in het Magazijn van teekenbehoeften voor Bouwkundigen van 

T h . J . D O B B E c n Z O O N — te U t r e c h t . 

Een jong menscli, 
ervaren in het Bouwkundig Teekenen, 
zoekt eene betrekking. Reflecterende gelieven 
zich te wenden onder letter L aan het bureau 
van dit blad. 

RECHTLIJNIG TEEKENEN. 
Wordt gevraagd een LEERAAR, om 

een jeugdig llouwkundige voor het examen 
in het Teekenen te bekwamen. 

Brieven onder letters D. P. uan het Bureau 
iler l'/uc. Xoordbr. en 's-Ilussc/is Courant. 
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Bouwterrein te VENLOO. 
Aan den Roermondschen weg zijn eenige 

goed gelegen BOUWTERREINEN te 
Koop, zeer geschikt voor den bouw van hee
renhuizen. 

Te bevragen bjj den Mr. Timmerman II. 
V A N GASSELT, te Venloo. 

PIlflTüLITIlOGIllPIIIE, PIIOTflZIMlOfiRAPIIlE 
e n S t é r é o l y p e - l n r i e h l i n g 

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

op zjjne inrichting voor Phalalllliagraiihie, 
brjzondcr geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l'hotozlnro-
grapliie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en op 
zjjne sterrol>IK'-ÉIIIi<htlng voor HH. Druk
kers, alles tot de minste prjjzen. 

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

O . J . T H I E M E . 

KLOOS & 
R O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in 1UJNPRUISSEN. 

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, 

F a n c o n v a l - , i i o r p h i e r - e n b a s a l t k e i e n . 

DE LIHT & C'. 
OotUeedljk 2-MH, Rotterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, ( E M M - E \ 1JZEBSTEENTEGELS. 

Groote voorraden. 

Stoomfabriek van gedreven en geslagen 
ZINK- en KOPERWERKEN. 

K I . I . I Y . T I S S O T &C». 
A m s t e r d a m . N i e u w e Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichtin g voor het gal-
vanisooron van jjzer. Etalage van verschil
lende monster op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappjj tot Bevordering 
der Bouwkunst Amsterdam. 

H.&J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS u 
op dc Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EEBE-DIPLOMA (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 . 

Belangr i jke pr i j sverminder ing GLOEDNIEUWE WERKEN. 

BOUWKUNDIGE- en TEEKEN-PORTEFEUILLE. 

BURGERLIJKE BOUWKUNDE ^WKffSfc 
bouwen. Dit groote werk, vooral over trappen en innerljjke bouworde, is voor een 
korten tjjd verschenen en kostte ƒ 2 1 . 2 0 . Het bestaat uit een flink deel tekst of be
schrijving, benevens een groot folio schuifportefeuille met 5!) groote dubbele platen, 
waarop ruim 1100 figuren met dctailteckeningvn en plattegronden duidelijk worden weer
gegeven. De schrijver zegt: de constructieleer der onderdeelen van gebouwen beheerscht 
in hooge mate de duurzaamheid en de werken van elk gebouw, enz., en verder een boek
werk, dat de constructie van alle onderdeelen der gebouwen zoo volledig behandelt, dat 
het werkman, baas, studeerende en architect in alle opzichten bevredigt. Dit practisch, 
uitgebreid, nieuw bouwkundig werk. onmisbaar voor elk die met het bouwvak te maken 
heeft, verkoopen wjj tijdelijk uit voor den ongelooflijken spotprijs van slechts 
ƒ 7 . 9 0 . Iedere Timmerman, elke studeerende, ieder particulier, die met bouwkunde in 
aanraking komt, zal er schatten van nut uit kunnen putten. 
TPPl7TlAT"\rT?TTJ"nTÏTr' Groote Portefeuüle met TEEKENPLATEN, 
1 A £ J A L 1 \ 1 Ï 1 X J 1 J 1 U D 1 J . KRAKT V A N UEBERFEI.DT en BING. Voorbeelden 
voor Teekenonderwjjs ten behoeve van Middelbaar en Lager Onderwijs en eigen oefening, 
50 groote Teekenvoorbeelden 55 bij 5? Ned dm. in groote portefeuille. 

Voorbeelden voor Draadfiguren, Lichamen met Schaduwen, Ornamenten, Pleisterafgietsels, Studiën 
naar het Menschenbeeld, Ornamentstudien, Bladvormen, Rozetten, Palmetten, Arabesken enz. enz., 
eene keurige collectie Teekenstukken, te zamel) in een groot folio portefeuille. Wij 
bezitten slechts een gering aantal van zulk een zeldzaam voorkomende schoone verzameling 
Teekenvoorbeelden, die wjj toevallig uit het fonds van den Heer C. L. BRINKMAN te 
Amsterdam in handen kregen. Voor Tecken- en Ambachtscholen, voor beoefenaars der 
Teekenkundc, voor jongeheden om zich te oefenen is dit een extra gelegenheid cn als 
die laatste partjj verkocht is, zal menigeen het dubbele ja het 3-dubbele willen geven 
om ze te bezitten. 

De prijs is ƒ15 .50 nu slechts ƒ 6 . 7 5 . 
Uitsluitend verkrjjgbaar bjj GEBR. COHEN, te Arnhem of te Nijmegen, tegen zending 

van een postwissel, waarop staat «Bouwkunde" of «Teekenportefeuille". Wie de beide 
folio plaatwerken samen neemt betaalt slechts ƒ 1 3 . 6 0 in plaats ƒ 36.70. De 
verzending geschiedt goed verpakt, franco overal heen. 

B I J V O E G S E L 

Netrisch-eiogethelltes Sklzzlrpapier 
in rollen von 0.70 X 10 Meter aus dem Fabrik der Herren CARL SCHLEICHER 
& SCHÜLL in Duren, lieten, speziell 

Th. J. DOBBE en ZOON — in Utrecht. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY LTB, LONDON, 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K n u u t V A R K . NATUURL. ASPHALT 
T I . • -- •••>. VAN 

^ s a a a V I L D E mm 
ZWITSERLAND. 

AMSTERDAM 
Beltweg N " . 3. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s c h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s t i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - l t i n k s , M o n t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 

K o l f - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - e n M a g a z i j n v l o e r e n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 
B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , [ i e t o n - l ' i i n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bjj den Heer 
H. G . KN00PS C.OZN., Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON WALSH. 

11. H O L S B O E R . - -A-rnliem. 

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 . 

r 1 Fabriek en Magazijn van Instrumenten vcor wetenschappelijk gebruik. 
Bekroond voor Waterpas-, ïïoekmeet- en andere instrumenten 

m e t Z i l v e r 18<i8, 1881, 1883 ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
Hoogste onderscheiding 1879. 

FQÜKRRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en 1'AKKETllALAKSEN, enz. enz. 
BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. enz. 

S T A H L W E R K „ A U G Ü S T F E H N " 
te AUGÜSTFEHN. 

Fabriceert als Specialiteit: 

Bouten en Staal voor Baggermachines. 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Ne

derland: V A N D E N H O N E R T * 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amsterdam. 

Gedrukt bij G. W. van der Wiel & Cu., ti Arnlta-

D E O P M E R K E E 
van ZATERDAG 1 JANUARI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAK 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag* S Jan. 

Utrecht, te 11 uren, door den architect W. J. van Vogelpoel, in het 
Haagsche koffiehuis op het Vreeburg: het amoveeren van een huis. 
staande en gelegen in do Hamburgerstraat, wijk A no. 537, aldaar, en 
het bouwen van een huis. Aanw. gehouden. 

's-llage, te l l 1 / , uren, door bet ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw' van net prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Riiks-lioogere-
burgerschool te Gouda, van den dag der goedkeuring van de aanbeste
ding tot en met 31 Dcc. '88. Lm hij den rijksbouwkundige voor de 
onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter der univer
siteitsgebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. Aanw. gehouden. Raming 
f 2310. 

Amsterdam, tc 12 uien, door borg. en weth.: 
lo. het leveren van steenkolen ten behoeve van stoomwerktuigen der 

gemeente ged. '87 
2o. het stellen van trottoirhanden en leveren van steenhouwersarbeid 

ged. '87. 
Inl. bij den stadsingenieur, raadhuiskamcr no. 106. 
's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van een ge

deelte walmuur langs de haven ten zuiden der Hangbrug te Scheve-
ningen. Aanw. gehouden. 

'•-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het leveren van verschillende 
houtwaren, benoodigd ged. '87. 

Rotterdam, te 2 uren, door de architecten Muller en Droogleever 
Fortuijn, voor rekening van G. Vogel: het afbreken van 10 huisjes aan 
de Eerste- en Tweede-Diergaardestraat en het daarterplaatse bouwen 
van 4 woonhuizen. Aanw. gehoude. 

l lci inio (N.B.). te 3 uren, in het ote! de Gouden Leeuw: 
16. het bouwen van een winkelhuis met aanboorigheden, voor G. 

Koopman; 
2o. het bouwen van een huis, geschikt voor alle nering voor Jos. van 

de Mortel & Co. Aanw. te 2 uren. 
Dinsdag, -t Jan. 

Ratterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
school aan de Rreedestraat. Inl. aan het stadstimmerhuis. Aanw. ge
houden. (Zie advert, in n'. 51.) 

Woensdag, a, Jan . 
Maassluis, te 12 uren, door burg. en weth.: het met zand ophoogen 

van een terrein en de verder uit te voeren aardewerken, tot het maken 
van een algemeene begraafplaats. Aanw. gehouden. 

TrrApeler-Vcenen (Gron.), te 12 uren, door het bestuur van het 
waterschap Ter-Apeler-Veenen, ten Verlaatsbuize: het maken en leggen 
van een grondp, mp onderlangs den 2en Valtermnnd, in de ter weers
zijden liggende wegen. Bilj. inzenden 4 Jan., ten Verlaatshuize Ter-
Apeler-Verlaat. Aanw. gehouden. 

Lelden, te 1 uur: het bouwen van vier burgerwoonhuizen aan den 
Soetcrwoudschen singel. Inl. bij den architect Jacobus van der Heijden. 
Aanw. 4 Jan., te 12 uren, 

Reden (Geld.), te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het verbreeden en verharden van den weg, lcopende uit den 

Haiderwijkerweg 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 brandstoffen voor de openbare scholen en het 
gemeentehuis, in 3 perceelen en in massa; 

So. het leveren der grint voor de wegen, in 3 perceelen; 
4o. het onderhoud der schoolgebouwen met meubilair en der onder

wijzerswoningen; bet schoonmaken der schoolgebouwen en meubilair en 
het leveren van schoolbanken en eenig meubilair, in 9 perceelen. Bilj. 
inzenden te 12 uren. 

tiraesheek (Geld.), door burg. en weth.: het verbouwen der openbare 
school, aldaar. 

Maassluis, door burg. en weth.: de levering van 170,000 Waalklin
kers en 100,000 Uselsteenen, franco op den wal. Inl. bij den gemeente-
ai-chitect R. P. Stuivinga. 

Donderdag, • Jan. 
fironw, te 11 */, uren, door burg. en weth. van Idaarderadeel: 
lo. het bouwen eener openbare lagere school met 3 lokalen te Roorda-

huizum; 
2o. het bouwen eener openbare lagere school met 1 lokaal te Friens; 
So. het leveren van de voor bovengenoemde nieuwe schoolvertrekken 

benoodigde meubels. 
Aanw. gehouden. Inl. bij den gemeentebouwkundige. 
Haarlem, te uren, door het departement van binnenl. zaken, 

san het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 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 rjjks
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofd
opzichter der universiteitsgebouwen Iv. de Boer Hzn., te Leiden. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 3200. 

Haarlem, te 2'/2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen ea vernieuwingen aan de Rijks-museumgebouwen, te 
Amsterdam, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 
Dec. '88. Inl. bij den architect der Rijks-museumgebouwen, te Amster
dam. Aanw. gehouden. Raming / 6000. 

Haarlem, te 2'/,, uren, iloor bet ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhouden en herstellen van het 
plantsoen om de Rijks-museumgebouwen te Amsterdam en bet leveren 
cn plaatsen van pjanton. van den dag der goedkeuring van de aanbe
steding tut 31 Dcc. '88. Inl. hij den architect der Rijks-inuseomgebou-
wen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming f 1560. 

Drachten (Fr.), ten huize van A. de Graaf: hef) bouwen eener 
hui/inge tegenover bet Xoorder kerkhof. 

41 lidkerk (l''i\), door K. S. Miedeina: het af breken eener oude-en 
wedcropbouwen eener nieuwe boerenhuizing met schuur, nabij liartlehiem 
onder Oudkerk. Inl, bij don architect K. van der Meuten, aldaar. Aanw. 
gehouden. 

Nieuweramstel, (X.-ll.). door het bestuur der naamlooze vennoot
schap Overtoom: bet bouwen van een ijzeren ophaalbrug enden onder
bouw van een 2e brug over het kanaal in den Mads-en Godshuispolder. 

Vrijdag, 7 Jan. 
Groningen. te 12 ureu. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: hot onderhouden van- on het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de gehouwen dor Rijks-hoogere-
burgerschool te Groningen, van don dag der goedkeuring van de aan
besteding tot on met 31 Doe. '88. Inl. hij don rijksbouwkundige voor 
de onderwijsgebouwen enz., to 's-Hage, cn den hoofdopzichter der 
universiteits'gelioonwon J. (J. Hubscbor, te Groningen. Aanw. gehou
den. Raming ƒ 3540. 

Kroningen , te 12 uren, door het ministerie van binnen], zaken, 
het gelwiiw van bet prov. best: hot onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan do gebouwen dor Rijks
universiteit tc Groningen, van don dag der goedkeuring van de aanbe
steding tot en met 31 Doe. '87. Inl. bij don rijksbouwkundige voor de 
onderwijsgebouwen enz., to 's-Hage, en don hoofdopzichter der univer
siteitsgebouwen J. (.'. liubscher. te Groningen. Aanw. gehouden. Raming 
j 8500. 

Mappemeer, te 3 uren, door A. C. Mulder, in het hotel Struvé: het 
afbreken ooner oude en het bouwen eener nieuwe behuizing. Aanw. 
5 Jan., to 10 ureu. 

Hwrnjum (Ki\). door don architect F. Brouwer: liet afbreken der 
oude hooroiibohuizing op Indijk onder Rozuni. bewoond door de Wed. 
Veenstra, en liet bouwen eener stelphuiitingenz., aldaar, met bij levering 
der materialen. Aanw. 3 Jan., te 1 uur. 

Maandag, 10 Jan. 
Rortlrhrm. te 10 uren, door regenten over het rijks-opvoedings

gesticht .de Kruisberg": de levering van ijzer, ijzerdraad, blik, klink
nagels, banca-tin, smoekolen en grijze bever, voor don arbeid der 
verpleegden in voormeid gesticht, ged. '87. 

Ratterdam, te 2 uren, door den architect J. Verheul Int.. namens 
de vereeniging Rotterdamscbc Schouwburg: het maken van een bijge
bouw aan don nieuwen schouwburg in de Aert-van-Nesstraat, aldaar. 
(Zie advert.) 

Tilburg, tc 6 uren, door regenton van het R.-K. gasthuis, op de 
bovenzaal van het koffiehuis van de Wed. J. B. Marinus: het bouwen 
van een St.-Jozefgesticht. 

snoek , te 8 uren, bij den logementhouder S. Hoogerhuis: het ge
deeltelijk afbreken en het bouwen van eon huis aan den Oosterdijk. 
Inl. bij den architect H. A. Buursma. Aanw. 6 Jan., te 10 uren. 

Dinsdag. 11 Jan. 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering van 20Ó privaattonnen van gegalvaniseerd plaatijzer; 
2o. idem van 8 vuilnisbakken van idem idem 
Abkoudo (Utr.), te 12 uren. door het R.-K. kerkbestuur, in het café 

de Wakende Haan, bij M. Vaars: hot bouwen van een kerk en toren, 
sacristie, kapellen enz. Inl. hij den architect A. Tepe, te Utrecht. Aanw. 
10 Jan., te 12 en 11 Jan., te 11 uren. 

Kabauw (Utr.). te 2 uren. door hot R.-K. parochiaal kerkbestuur, in 
de herberg van G. van der Hoek: het maken, leveren en stellen van 36 
eikenhouten kerkbanken. 

Haardplaat (Zeel.), te 1 uren, door het best. der waterkeering van 
den calamitousen lloofdplaattiolder, in de directiekeet: he't maken van 
werken tot verdediging van uen oever in peilraai I. Aanw. 4 en 7 Jan. 
van 10—12 uren. Raming f 56,386. 

Woensdag, 1 1 Jan. 
so li a lk» i jk (Utr.), te 11 uren, door het best. van het waterschap 

Schalkwijk, in het Gemeentehuis: liet leveren en planten van 286 
eikenboomen. 

Amsterdam, 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. 

O vertoon (N.Br.), te 8 ureu, door het R.-K. kerkbestuur: 
lo. het bouwen van een nieuwen toren en bet herstellen van het dak 

der kerk; 
2o. het bouwen van een muur om het kerkhof en het herstellen van 

het buitenwerk van het oude gedeelte der kerk en van de ramen aan 
dc noordzijde. 

Inl. hij den architect C. Franssen, te Tcgelen. Aanw. 12 Jan., te 
10 uren. 

Vrijdag, 14 Jan. 
Lemmer, door F. O. Rleeswijk: eene groote vertimmering aan het 

huis, bewoond door W. A. de Jong, te Oostcrzec. Inl. bij den opzichter 
J. A. Visser, te Echten. 

Zaterdag, tt Jan. 
Zoldsande (Zeel.), tc 2 uren. door de commissie van den grintweg 

van Xicuwvlict naar Sluis, met een zijtak naar Retrancheinent: de 
levering van de benoodigde grint en brikken en het onderhouden van 
den weg, in 2 perceelen, van 1 Mei '87—30 April '88. 



432 D E O P M E R K E R . 31 December 1887. 

Bouwterrein te VENLOO. 
Aan d n lioerinonilfcliin weg zijn eenige 

goed gelogon BOUWTERREINEN te 
Koop, zeer geschikt voor den bouw van.hoe
renhuizen. 

Te bevingen bij den Mr. Timmerman H. 
V A X GASSELT, te Ven/oo. 

N f f l O L I T I l O G H A P I I I E . P I H P Z l W I A r i l l l 
e n S t é r é o t y p e - l D i i c h t i D g 

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

op zyne inrichting voor l'liololllliuirraiililtt, 
bjjzonder geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor P h a t M l a a » 
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor Boekwer
ken enz. ten dienste van HH. Uitgevers en 0)' 
zjjne sterrol >[M-liirl< lit ine 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 . 

K U I I I S & H . \ LIJ 
R O T T E R D A M . 

EIGENAARS van BASALTGROEVEN 
in KIJNPRÜISSEN. 

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, 

F ï i i i c o i i v u l - , p o r p b i e r - c n b & s a J t k e i e o . 

DE LINT & C. 
OoaUeediJk 2 I N , Rotterdam. 

VLOER- en WANDTEGELS, 
TROTTOIR-, ( M ï ï - E \ I JZERSTEEMEGELS. 

Groote voorraden. 
Stoomfabriek van gedreven en geslagen 

ZINK- en KOPERWERKEN. 
K L I J K T , T I J S N O T & C . 

Amsterdam. Nieuwe Teertuinen 16. 
Vervaardigen Ornamenten naar elk ont

werp of teekening. Inrichtin g voor het gal-
vaniseeren van ijzer. Etalage van verschil
lende monster op de Permanente Tentoon
stelling van de Maatschappij tot lievorderiug 
der Bouwkunst Amsterdam. 

H.&J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS in WERKTUIGEN, 
Op de Intern. Tentoonstelling te Amsterdam 

188.'5 bekroond met 
E E R 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 . 

Belangrijke prijsvermindering GLOEDNIEUWE WERKEN. 
BOUWKUNDIGE- en TEEKEN-PORTEFEUILLE. 

BURGERLIJKE BOUWKUNDE S i W Ï Ï t t 
bouwen. Dit groote werk, vooral over trappen en innerljjke bouworde, is voor een 
korten tijd verschenen en kostte ƒ 2 1 . 2 0 . Het bestaat uit een flink deel tekst of be-
sehrijving, benevens een groot folio schuifportefeuille niet 59 groote dubbele platen, 
waarop ruim 11(111 figuren niet detailteekeningen en plattegronden duidelijk worden weer
gegeven. De schrijver zegt: de constructieleer der onderdeden van gebouwenbeheerscht 
in hooge mate de duurzaamheid en de werken van elk gebouw, enz., en verder cen boek
werk, dat de constructie van alle onderdeden der gebouwen zoo volledig behandelt, dat 
het werkman, baas, studeerentle en architect in alle opzichten bevredigt. Dit practisch, 
uitgebreid, nieuw bouwkundig werk. onmisbaar voor elk die met het bouwvak te maken 
heeft, verkoopen wij tijdelijk uit voor den ongelooflijken spotprijs van slechts 
ƒ 7 . 9 0 . Iedere Timmerman, elke studeerende, ieder particulier, die met bouwkunde in 
aanruking komt, zal er schatten van nut uit kunnen putten. 
TPPUTPWMPTTJnTiTi 1 Groote Portefeuille met TEEKENPLATEN, 
l X j j T J l V r j l N i l l J l j l I l U J J I i . BRA ET V A N UEBERFEEIJT en KING. Voorbeelden 
voor Teekenonderwjjs ten behoeve van Middelbaar en Lager Onderwijs en eigen oefening 
50 groote Teekenvoorbeelden 55 bij 57 Ned din. in groote portefeuille. 

Voorbeelden voor Draadfiguren, Lichamen met Schaduwen, Ornamenten, Pleisterafgietsels, Studiën 
naar het Menschenbeeld, Ornamentstudien, Bladvormen, Rozetten, Palmetten, Arabesken enz. enz., 
eene keurige collectie Teekenstukken, te zameii in een groot folio portefeuille. Wij 
bezitten slechts een gering aantal van zulk een zeldzaam voorkomende schoone verzameling 
Teekenvoorbeelden, die wjj toevallig uit het fonds van den Heer C'. L. BRINKMAN te 
Amsterdam in handen kregen. Voor Teeken- en Ambachtscholen, voor beoefenaars der 
Teekenkunde, voor jongelieden om zich te oefenen is dit een extra gelegenheid en als 
die laatste partij verkocht is, zal menigeen het dubbele ja het 8-dubbele willen geven 
om ze te bezitten. 

De prijs is ƒ 15.60 nu slechts ƒ 6.75. 
Uitsluitend verkrjjgbaar bij (jERR. COHEN, te Arnhem of te Nijmegen, tegen zending 

van een postwissel, waarop staat w Bouwkunde" of »Teekenportefeuille". Wie de beido 
folio plaatwerken samen neemt betaalt slechts ƒ13 .50 in plaats ƒ 3 6 . 7 0 . De 
verzending geschiedt goed verpakt, franco overal heen. 

B I J V O E G S E L 

Metrisrli-eiiiireilieiltes Skizzirpapier 
v . 100 

rollen von 0.70 X 10 Meter aus dem Fabrik der Herren CARL SCHLEICHER 
& SCHÜLL in Duren, liefern, speziell 

Th. J . DOBBE en ZOON - i n Utrecht. 

NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY UK LONDON 
Exploitatie der Mijnen van Val de Travers, 

F A B R I E K r i u u t i V A R K . NATUURL. ASPHALT 
TE • - ' ~ V A N 

AMSTERDAM VAL I»E TRAVERS 
Beltweg IS". 3. ZWITSERLAND. 

G e c o m p r i m e e r d e A s p h a l t w e g e n e n d i t o D o r s r h v l o e r e n . 
W e r k e n i n A s p h a l t - M a s l i e k v o o r T r o t t o i r s , S k a t i n g - l t i n k s , M o u t v l o e r e n , 

K e l d e r s . 
K o l t - e n K e g e l b a n e n , W i n k e l - c n M a g a z i j n v l o c r c n , G a n g e n , V e r a n d a ' s , 

B r u g - e n D a k b e d e k k i n g e n , H e l o n - I ' i i n d e e r i n g e n , S t a l l e n e n z . e n z . e n z . 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zicb 
te adresseeren aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 'i, Amsterdam, of bjj den Heet 
H. G . KNOOPS C.OZN., Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

De Directeur. W. PATON WALSH. 

33. U O L S B O E R - A . r i i l i 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 . 

Fabriek en Magazijn van Instrumenten voor wetenschappelijk gebruik. Ifekroond voor W a t e r p a s - , H o e k m e e t - en andere instrumenten 
met Zilver 1808, 1881, 1883 (Intermit. Tcntoonst.) 

Hoogste onderscheiding 1879. 
FQUERKES, MEETKETTlMiEN, BRIEF- en PAKKETHALAXSEN, enz. enz. 

BAKENS. ROTATIE- en INDUCTIE-TOESTELLEN, TELEGRAAF-APPARATEN, enz. e n * . 

S T A H L W E R K „ A U G U S T F E H N " 
te AUGUSTFEHN. 

Fabriceert als Specialiteit: 

Bouten en Staal voor Baggermachines. 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor KJ" 

derland: V A N D E N H O N E R T * 
P U N T , Kalkmarkt 7, Amsterdam. 

Gedrukt bjj G. W . van der Wiel & C»., te A r n i O ' 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 1 JANUARI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAX 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 3 Jan. 

Utrecht , te 11 uren, door den architect W. J. van Vogelpoel, in het 
Haagsche koffiehuis op het Vreeburg: het arnoveeren van een huis. 
staande en gelegen in de Hamburgerstraat, wijk A no. 537, aldaar, en 
het bouwen van een huis. Aanw, gehouden. 

's-Hage, te l l 1 / . uren, door het ministerie van binnenl. /.aken, aan 
het gebouw' van net prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der R.jks-hnogere-
burgerschool te Gouda, van den dag der goedkeuring van de aanbeste
ding tot en inet 31 Dec. '88. In), bij den rijksbouwkundige voor de 
onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter der uuivcr-
siteitsgeoouwen K. de Boer Hz., te Leiden. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 2310. 

Amsterdam, te 12 uien, 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 steen hou wersar beid 

ged. '87. 
Inl. bij den stadsingenieur, raadhuiskamer no. 106. 
's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van een ge

deelte walmuur langs de haven ten zuiden der Hangbrug te Scheve
ningen. Aanw. gehouden. 

'•-Rage, te l uur, door burg. en weth.: het leveren van verschillende 
houtwaren, benoodigd ged. '87. 

Rotterdam, te 2 uren, door de architecten Muller en Droogleever 
Fortuijn, voor rekening van G. Vogel: het afbreken van 10 huisjes aan 
de Eerste- en Tweede-Diergaardestraat en het daarterplaatse bouwen 
van 4 woonhuizen. Aanw. gehoude. 

Deurtic (N.B.). te 3 uren, in het otel de Gouden Leeuw: 
ló. het bouwen van een winkelhuis met aanhoorigheden, voor G. 

Koopman; 
2o. het bouwen van een huis, geschikt voor alle nering voor Jos. van 

de Mortel & Co. Aanw. te 2 uren. 
Dinsdag, 4 Jan. 

Rotterdam, tc 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
school aan de Hreedestraat. Inl. aan het stadstimmerhuis. Aanw. ge
houden. (Zie advert, in n°. 51.) 

Woensdag, ft Jan . 
Maassluis, tc 12 uren, door burg. en weth.: het met zand ophoogen 

van een terrein en de verder uit te voeren aardewerken, tot het maken 
van een algemeene begraafplaats. Aanw. gehouden. 

Ter-Aneler-Veenen (Gron.), te 12 uren, door het bestuur van het 
watei-schap Ter-Apeler-Veenen, ten Verlaatshuize: het maken en leggen 
van een grondp' mp onderlangs den 2en Valtermond, in de ter weers
zijden liggende wegen. Kilj. inzenden 4 Jan., ten Verlaatshuize Ter-
ApeIer-Verlaat. Aanw. gehouden. 

Leiden, te 1 uur: het bonwen van vier burgerwoonhuizen aan den 
Soeterwoudschen singel. Inl. bij den architect Jacobus van der Heijden. 
Aanw. 4 Jan., te 12 uren, 

Reden (Geld.), te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het verbreeden en verharden van den weg, loopende uit den 

Harde rwijkerweg 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 brandstoffen voor de openbare scholen en het 
gemeentehuis, in 3 perceelen en in massa; 

So. het leveren der grint voor de wegen, in 3 perceelen; 
4o. het onderhoud der schoolgebouwen met meubilair en der onder-

wijzerswoningen; het schoonmaken der schoolgebouwen en meubilair en 
het leveren van schoolbanken en eenig meubilair, in 9 perceelen. Bilj. 
inzenden te 12 uren. 

Grootboek (Geld.), door burg. en weth.: het verbouwen der openbare 
school, aldaar. 

Maassluis, door burg. en weth.: de levering van 170,000 Waalklin
kers en 100,000 IJselsteenen, franco op den wal. Inl. bij den gemeente-
architect R. P. Stuivinga. 

Donderdag, S Jan. 
(Srouw, te ll ' /s uren, door burg. en weth. van Idaarderadeel: 
lo. het bouwen eener openbare lagere school met 3 lokalen te Roorda-

huizum; 
2o. het bouwen eener openbare lagere school met 1 lokaal te Friens; 
3o. het leveren van de voor bovengenoemde nieuwe school vertrekken 

benoodigde meubels. 
Aanw. gehouden. Inl. bij den gemeentebouwkundige. 
Haarlem, te 2*/i uren, door het departement van binnenl. zaken, 

aan het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 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-Hage, en den hoofd
opzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hzn., te Leiden. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 3200. 

Haarlem, te 2*/i uren, door liet ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: hot onderhouden van* en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-museumgebouwen, te 
Amsterdam, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 
Dec. '88. Inl. bij den architect der Rijks-museumgebouwen, te Amster
dam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 6000. 

Haarlem , te "ren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het flrov. best.: het onderhouden en hei-stellen van liet 
plantsoen om de Rijks-museurngebonwen te Amsterdam en het leveren 
en plaatsen van planten, van den dag der goedkeuring van de aanbe
steding tot 31 Dec. '88. Inl. bij den architect der Rijks-museningehou
wen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 1560. 

Drachten (Fr.), ten huize van A. de Graat: het bouwen eener 
huizinge tegenover het Xoorder kerkhof. 

Oudkerk (Fr.), door K. S. Miedeum: het afbreken eener oude- en 
wederopbouwen eener nieuwe boeietibui/.iiig met schuur, nabij Bartlehiem 
onder Oudkerk. Inl. bij den architect K. van der Meuler., aldaar. Aanw. 
gehouden. 

NletiurruniHtel, fN.-H.). 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 Godshuispolder. 

Vrijdag, 7 Jan. 
Ut'onlngcii, 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 Rijks-hnogere-
burgerschool te Groningen, van den dag der goedkeuring van de aan
besteding tot en met 31 Dec. 'K8. Inl. bij den rijksbouwkundige voor 
de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, en den hoofdopzichter der 
universiteitsgebouwen J. (J. Hubscher, te Groningen. Aanw. gehou
den. Raming / 3540. 

«•ronlngen i te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, 
het gebouw van bet prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der Rijks
universiteit te Gmningen, van den dag der goedkeuring van de aanbe
steding tot en met 31 Dec. '87. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de 
onderwijsgebouwen en/., te 's-Hage, en den hoofdopzichter der univer
siteitsgebouwen J. C. Hubscher. te Groningen. Aanw.gehouden. Raming 
J H'oOO. 

ftanpemeer, te 3 uren. door A. C. Mulder, in het hotel Struvé: het 
afbreken eener oude en het bouwen eener nieuwe behuizing. Aanw. 
5 Jan., te 10 uren. 

Kornjum iFr.). door den architect F. Brouwer: het afbreken der 
oude boerenbehuizing op Indijk onder Bozum. bewoond door de Wed. 
Veenstra, en het bouwen eener stelphuizingenz., aldaar, met bijlevering 
der materialen. Aanw. 3 Jan., te 1 uur. 

Maandag, IO Jan. 
Doetlchem, te 10 uren, door regenten over het rijks-opvoedings

gesticht «de Kruisberg": de levering van ijzer, IJzerdraad, blik, klink
nagels, banca-tin. smeekolen en grijze bever, voor den arbeid der 
verpleegden in voormeld gesticht, ged. '87. 

Botterdam, tc 2 uren, door den architect J. Verheul Dz., namens 
de vereeniging Rotterdamsche Schouwburg: het maken van een bijge
bouw aan den nieuwen schouwburg in dc Aert-van-Nesstraat, aldaar. 
(Zie advert.) 

Tilburg, te 6 uren, door regenten van het R.-K. gasthuis, op de 
bovenzaal van het koffiehuis van de Wed. J. lï. Marinus: het bouwen 
van een St.-Jozefgesticht. 

Nneek , te 8 uren, bij den logementhouder S. Hoogerhuis: het ge
deeltelijk afbreken en net bouwen van een huis aan den üosterdijk. 
Inl. bij den architect l i . A. Duursma. Aanw. 6 Jan., tc 10 uren. 

Dinsdag. 11 Jan. 
Deventer, te 10 uren. door burg. en weth.: 
lo. de levering van 200 privaattonnen van gegalvaniseerd plaatijzer; 
2o. idem van 3 vuilnisbakken van idem idem 
Abkoude il'ir.':, te 12 uren. door het R.-K. kerkbestuur, in het café 

de Wakende Haan, bij M. Vaars: het houwen van een kerk en toren, 
sacristie, kapellen enz. Inl. bij den architect A.Tepe, te Utrecht. Aanw. 
10 Jan., te 12 en 11 Jan., te 11 uren. 

Rabauw (Utr.), te 2 uren. door het R.-K. parochiaal kerkbestuur, in 
de herberg van G. van der Hoek: het maken, leveren en stellen van 36 
eikenhouten kerkbanken. 

Hoordplaat (Zeel.), tc 3 uren, door het best. der waterkeering van 
den calamiteusen Hoofdplaatiwlder, in dc directiekeet: het [naken van 
werken tot verdediging van tien oever in peilraai 1. Aanw. 4 en 7 Jan. 
van 10—12 uren. Raming / 56,385. 

Woensdag, I t Jan. 
schalkwijk (Utr.), te 11 uren, door het bert. van het waterschap 

Schalkwijk, in het Gemeentehuis: het leveren en planten van 286 
eikenboomen. 

Amsterdam, tc 1 uur, door het ministerie van koloniën, in een 
der lokalen van de Maatschappij tot Nut van 'tAlgemeen: delevering 
van diverse benoodigdheden, in 41 perceelen. 

•verloon (N.Br.), te 3 uren, door het R.-K. kerkbestuur: 
lo. het bouwen van een nieuwen toren en het herstellen van het dak 

der kerk; 
2o. het bouwen van een muur om het kerkhof en het herstellen van 

het buitenwerk van het oude gedeelte der kerk en van de ramen aan 
dc noordzijde. 

Inl. bij den architect C. Fransscn, te Tcgelon. Aanw. 12 Jan., te 
10 uren. 

Vrijdag, 14 Jan. 
Lommer, door F. O. Slees wijk: eene groote vertimmering aan het 

huis, bewoond door W. A. de Jong, te Oosterzee. Inl. bij den opzichter 
J. A. Visser, te Echten. 

Zaterdag, 22 Jan. 
Zuldsande (Zeel.), te 2 uren, door de commissie van den grintweg 

van Nieuwvliet naar Sluis, met een zijtak naar Retranchement: de 
levering van de benoodigde grint en brikken cn het onderhouden van 
den weg, in 2 perceelen, van l Mei ' 8 7 — A p r i l '88. 
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AANBESTEDINGEN. 
'n-llage. 22 Dcc, voor rekening der ge

meente : lo. hot afbreken van het oude tolhuis 
aan het kanaal; ingekomen :( bilj., als: 
H. Jongenbnrger, te Waddinksveen, ƒ 120 
W. Begelinger, » 's-Hage, t 7» 
A. Korteweg, » Zevenbergen, » 01 

2. het leveren, leggen en heileggen van trot
toirbanden. 

leveren leggen heileggen 
p. XI' p. Mi p. Mi 

J . C. de Graaff. 
's-Hage, ƒ 0.479S f 0.2898 

E. Janssen. I.uik, / 1.70 
H. Jongenbiirger, 

Waddinksveen, 0.04 0.83 
I. . Philips, 's-Hage, 1.1505 0.09 0.30 
L. Goffln. I.uik, 1.81»/l0 

V. Noorden en Sehwer-
zel, Rotterdam. 1.82 

H. .1. Boeman, idem 1.89 
J. B. Petit, Breda, 1.67»/,0 

F. Bodson, Mook. 1.93 
C. de Graaff, 's-liage, 0.48 0.30 
E. Cesessiuiix ft ills & 

Co., Naméche, IMH 
Haarlem. 23 Dec, onder beheer van bet 

ministerie van In meid zaken: lo. het onder
houden van- en het doen van herstellingen 
•n vernieuwingen aan de leerschool en het 
teckenlokaal, behoorende bij deKijks-kwcekscliool 
voor onderwijzers, tc Haarlem, van 1 Jan. '87 
tot en met 31 Dec. '88; ingekomen 4 bilj. als: 
D. A. Braakenburg. tc Haarlem, /' 1748 
J . S. v. Vclthuijzcn » idem » 1744.G0 
J. P. A. Nelissen, > idem » 1730 
B. Hagen. » idem » 1725 
Raming » 1910 

2o. het Onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen van het 
Paviljoen «Welgelegen', te Haarlem, van l Jan. 
'87 tót cn niet 31 Dec. ' 88 ; ingek. 8 bilj., als: 
J. H. Ilaudeij, te Haarlem, f 5977 
D. A. Braakenl urg, » idem » 5090 
J. P. A. Nelissen, • idem , 5079 
II. Hagen, i idem > 4980 
J. v. Kek & Zn., ii idem » 4932 
J. S. v. Veldbuijzen, » idem » 4872.96 
Raming » 5400 

8o. het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen cn vernieuwingen aan 's Rijks
kweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam, 
van 1 Jan. '87 tot en met 31 Dec. '88; ingek. 
6 bilj., als: 
Renaud on Boeljon, tc Amsterdam, /' 2200 
A. Paans, i idem • 2200 
A. Aaiden, II idem » 1996 
H. J. Lochlenbcrg, » idem » 1775 
F. G. Degcnbardt, • • idem n 1759 
J. Oldigs, > idem • 1753 
Raming ,, 2225 

Zu'd-Drai IH011 (Fr.). 23 Dcc: het bouwen 
van een woonhuis voor L. de Graaf, onder be
heer van den architect D. D. Duurstna, te 
Drachten; ingekomen 16 bilj., als: 
M. Zandstra. te Drachten, f 3846 
F. v. d. Veen, » idem » 3700 
W. v. d Velde, » idem ,. 3636 
T. G. v. Manen, » idem • 3595 
S. Kijlstra, » idem » 3586 
K. Tolman, » Hoorn bergum. » 3581 
R. A. v. d. Veen, » Terwis|iel, » 3510 
D. Oostcibaan, • Drachten, » 8600 
I). Beek, » idem » 3497 
H. Hendriks, » idem » 3485 
A. R. v. d. Veen, t Terwispel, » 3480 
M. Wibbelink, » Drachten, > 3457 
P. Vonk, > Ureterp. i> 3444 
K. v. d. Veen, » Drachten, > 8280 
Dc Vroeg, » Terwispel, > 3278 
J. Wibbelink, » Drachten, » 3270 
gegund. 

Arnhem, 24 Dec., voor rekening der ge
meente: lo. bet driejarig onderhoud der pompen; 
ingek. 4 bilj., als: 

ged. 8 jaren 
J. H. Bruns, f 1525 
H. Onck, , 1470 
A. Pitlo, » 1399 
E. A. Loell'en. » 1895 

In beraad gehouden. 
So. het onderhoud der gemeentewerken, ged. 

'87; ingek. 14 bilj., als: 
H. v. d. Sand, / 6187 
J. de Ruijter, > 5989 
U. J. Lucassen, > 5897 
Gebr. v. Daalen, > 5894 
W. A. R. Kok, > 5334 

J. P. VVelsing, 
M. P. Vale. 
W. Wissing, 
G. H. v. d. Heijden, 
J. W. Janssen. 
B. Bolder, 
L, B. Hasselhach Jr. 
Th. Eibers, 
W. II. dc Haan, 
gegund. 

So. het onderhoud der bestratingen, ged. '87, 
met de levering van keien, klinkers en iron-
bricks; ingek. 9 bilj., als: 

Gebr. v. haaien, 
II. v. d. Sand, 
J. di> lluijter, 
W. Wissing, 
J. Tervviudt. Westervoort, 
L B. Ilassclbach Jr., 
M. P. Vale, 
G. H. v. d. Heijden, 
W. II. dc Haan, 
gegund. 

4o. hel onderhoud der plantsoenen cn beplan
tingen dei- g e m e e n t e , ged. '87; ingekomen 8 
bilj. 

/ 5198 
> 4945 
i 4920 
» 4900 
» 4837 
» 4830 
• 4776 
I 4753 
> 4700 

f 15.583 
'» 14,690 
» 14.631 
» 14,555 
> 14,150 
» 13,825 
» 13.500 
» 12,877 
> 11,994 

G. .1. I.nenssen, 
Gebr. v. baaien. 
W. Wissing, 
.1. de Kuijtor. 
G. II. v. d. Heijden. 
M. P. Vale, 
G. J. Nijveldt, 
W. H. de Haan, 
gegund. 

Oldcliot I 
z e m e e n t e h a u 

f 6450 
» 8340 
» 7990 
ii 7700 
» 7620 
» 7420 
» 7412 
» 0700 

24 Dcc.: bet bouwen van een 
onder beheer van den architect 

H. Schotanus, te Zuidhorn; ingek. 8 bilj., als: 
R. Wierlnga, 
H. Wessols, 
B. Kooi, 
,1. lluiziiiga, 
F. Zuidersiiia, 
H. Vogelzang. 
.1. Sipkens, 
P. Westerbaan, 

te Uh-um, 
» Bcdum, 
ii Zuidhoin, 
» Oldehovc, 
B Zuidhorn, 
i» Oldehove, 
i Niehove, 
» Oldehove, 

f 3250 
» 2S97 
» 2643 
» 2483 
» 2457 
> 2421 
» 2359 
» 2328 

's-Rosrli. 24 Dcc: het doen van verbeterin
gen aan dc schietbanen op de legerplaats bij 
Vucbt, ouder beheer der genie, te 's-Bosch; 
ingek. 4 bilj.: als: 
A. W. v. d. Linde, te 's-Bosch, ƒ 1857 
A. Sanders, » idem » 1787 
Th. H. Dirks, » idem » 1767 
Th. A. v. Ravenstein, » idem » 1716 

De minste inschr. is als aannemer voorgedragen. 
Raming ƒ 2000 

Zwol Ie. 24 Dcc: het onderhouden van de 
Rijkswerken en het uitvoeren van onderscheidene 
werken op het eiland Schokland, prov. üverijscl, 
onder beheer van het ministerie van waterstaat 
enz.; ingek. 12 bilj., als: 
H. H. Smith, Almenum, ƒ 31,000 
J. Otten, Meppol, » 28,940 
F. Aberson. Steenwijk, i> 28,200 
C. F. Scidel, Vollenhove, « 27,800 
C. v. d. Plas. Haidinksveld, » 27,338 
R. Rchreuders, Kolhnrn, » 26.985 
G. Hos Az.. Dordrecht. » 26,890 
F. ,1. Schaafsma, Harlingen, » 26.850 
A. v. d. Tak. Goederecde, » 26,600 
F. G Scheltema. Ncs-op-Ameiand, » 26,421 
P. M. de Vries. I.eiiiincr. » 26,183 
A. Bos e n A. Graaff, Helder, » 24,280 
Raming f 27,550 per jaar. 

Nt.-MaarlenHdIJk. 24 Dec: dc levering van 
dijkmaterialeii, ten behoeve van het waterschap 
St.-Manrtcnsdijk, ged. 7 jaren; het brab. rijs, 
don haringband, de Walchersche staken en het 
riet per 100 bos en de eiken perkoenjialen per 
100 stuks; ingekomen 4 bilj., als: 
A. Gouverneur, Oudenbosch, rijs ƒ 2.09, haring

band ƒ 16.90. 
J. Mccuwisse. Oud-Gastel, rijs/2.18, haringband 

/ 14.50, Walchersche staken ƒ 15.90, eiken 
perkocnpalen, /' 17.50. 

J. Hack, Oud-Gastel, rijs /' 2.30, haringband 
ƒ 18.— Walchersche staken j 16.— eiken 
perkoenpalcn ƒ 14.95. 

C. Holier, Scherpenisse, rijs ƒ 2.20, haringband 
ƒ 16.80, Walchersche staken ƒ 16.90, eiken 
pcrkoenpalen / 15.50, riet ƒ 16.80. 
Leeuwarden, 24 Dec: het vernieuwen der 

tolhuizen no. 1 onder Huizum en no. 2 onder 
Roordahuizum, behoorende tot den Rijksweg van 
Leeuwarden naar de Overijselschegrens; ingek. 
9 bilj.; minste inschr. A. Smidt, te Huizum, voor 
ƒ 5500. Raming ƒ 5690. 

Oasterkeek. 24 Dec: het bouwen van een 
woon- en winkelhuis voor G. van Kraanen, onder 
beheer van den bouwkundige J. van Buik; 
ingekomen 8 bilj., als: 

A. Hilhorst, te Oosterbcek, / 4220 
H. Busser en J. C. 

Langelaar, » idem n 3999 
D. Frederiks, » idem > 3822 
W. Salomons, » idem » 3798 
II. W. Oldenhave, » idem » 3740 
W. J. Elferick cn 

S. Nijd.tiii. n Arnhem, n 3450 
Gsbr. Geerlings. e Oosterbeek, » 3139 
W. Degen, » idem i 2959.70 
gegund. 

(•enemulden, 24 Dcc: lo. het onderhoud 
ged. '87 van de gemeente-eigendommen. 

Bestek no. 1; timmerwerk, ingek. 7 bilj., als: 
T. Mol, te Gencnuiiden, /' 2300 
H. .1. v. d Stesg, » idem » 1995 
E. Schipper, r. idem » 1993 
H. Brouwer, t> idem » 1979 
C. llulleman, » idem » 1898 
I. W. v. d. Haar, » idem » 1098 
A. Bekciidaiii, i> idem » 1684 

Bestek no. 2; metselwerk, ingek. 6 bilj., als: 
H. liagcdoorn, te Genemuiden, ƒ 450 
W. Riezobos, » idem » 444 
J. fleutiuk. ii idem 11 443 
J. T. v. Dijk. » idem » 422 
C. Heutink. » idem » 416 

Bestek no. 3; verfwerk; ingek. 4 bilj,. als: 
J. Estic, te Genemuiden, ƒ 444,75 
E. Kroeskop. » idem » 425 
II. Eibers, i' idem » 378.75 
W. v. d. Wetering, » idem « 374 

2o. het onderhoud ged. '87 van de eigendom
men van het Provisoor- en Armfonds; mgek. 4 
bilj., als: 
J. W. v. d. Haar, te Genemuiden, ƒ 489 
A. liekeiidain, n idem » 484 
C. lliillcinan, » idem i. 399 
II. Brouwer, » idem i> 391 

Middelburg, 24 Dec: het uitvoeren der be
dijking van buitengrachten, gelegen in het 
Axelsche gat, onder Neuzen; ingek. 10bilj.. als: 

J. Linifenberg, ƒ 45.678 
C. ,1. Hartog. » 44.350 
D. Bolicr. » 41,300 
C. D. Bolicr, » 40.043 
C. v. d. Hooft en D. Thnlens, » 36,680 
A. v. d. Beek en I. Koolc, » 34,300 
L. Bruiwer, » 30.813 
B. den Ester v. d. Brink, » 29.875 
C. de Wilde, » 29,675 
P. J. Verbist, » 25,500 

W H r hu in. 24 Dec: het onderhond der ge
meentewerken en gebouwen, ged. '87 ; ingek. 19 
bilj,; minste inschr. voor timmer-en metselwerk 
waren: 
perc. 1. .1. S. Dijkstra, ƒ 564 

» 2, A. D. iJntema, » 57 
» 3, S. .1. Bastien, » 350 
i> 4, H. Stuur, » 719 
verfwerk, Sj. Postma, » 853 
Alles gegund. 
Amsterdam, 27 Dec: het dempen van slooten 

cn het ophoogen van een deel van die gedempte 
slooten in aansluiting met de omgelegen gron
den, tot vorming van oen terrein voor den bouw 
van stallen voor den stads-rcinigingsdienst; 
ingek. 5 bilj., als: 
M. W. Schroder, te Amsterdam, f 65.000 
P. Zane. » Ainmerstol, » 63,000 
J. Kooij, » Amsterdam, » 54,900 
C. v. liovcn, » Nieuweramstcl, » 35,800 
C. J. Hartogh, » Amsterdam, » 34.980 

Lelden , 27 Dec: het onderhoud van verschil
lende werken, behoorende tot Zijldijk en Leidcr-
dorpschen weg, ged. 4 achtereenvolgende jaren; 
ingek. 14 bilj.; 

per jaar 
hoogste inschr. N. Bink, Leiden, ƒ 1675 
minste > Iz. v. d. Kamp, idem » 853 
gegund. 

2o. het onderhoud van de Spanjaardsbrug niet 
de pachterswoning, ged. 8 achtereenvolgende 
jaren; ingek. 9 bilj.; 

per jaar 
hoogste inschr. W. v. d. Drift, Leiden, ƒ B80 
minste » Iz. v. d. Kamp, idem • 297 
gegund. 

Kdam, 27 Dec: het verbouwen van een be
staand perceel op den Schcpenmakcrsdijk, voor 
D. ten Doessehate, onder beheer van den architect 
A. H. D. Rups; ingek. 6 bilj,, als: 

D. Takkenberg, ƒ 2400 
C. J. Eelting, » 19B9 
K. v. d. Poorten, » 1950 
J. Groot Az., » 1791 
J. D. Kramer, » 1788 
J. S. Oosterhoorn, » 1788 
gegund. 
Raming ƒ 1810 

Wagenlnten, 27 Dec, voor rekening der 
gemeente: lo. het leveren van brandstoffen; 

minste rinschr. firma B. Hanenberg, te Wage
ningen, kachelkolen per 100 KG. ƒ 0.90 

» gruis » » » » 0.64 
korte turf » » stuks » 0.58 
lange • i > > > 0.43 
gegund. 

2o. het doen van baggerwerk in de gracht; 
minste inschr. G. van Lent, Opheusden, ƒ 62.1 
Gegund. 

3o. het onderhoud der gemeentegebouwen, 
ged. '87; minste inschr. J. Goosscn, Wagenin
gen, f 788. Gegund. 

4o. het onderhoud der stadspompen, ged. 3 
jaar; minste inschr. F. Barbier, Wageningen, 
ƒ 186.67 per jaar. Gegund. 

5o. het maken van eene bergplaats bij de 
niest pin is; minste inschr. H. A. J. Popping, 
Wageningen, f 98. Gegund. 

6o. het maken van eene afschieting met latten 
voor dc brandladders; minste inschr. dezelfde, 
ƒ 99. Gegund. 

Franeker, 27 Dcc: hot afbreken van een 
heerenhuis aan de Voorstraat cn van een wagen
huis aan het Noord, en liet terplaatse bouwen 
van een weeshuis, ingericht voor 32 kinderen, 
onder beheer van den architect H. R. Stoett Fz., 
te Leeuwarden; ingek. 18 bilj., als: 
Kalt, te Ureteip, ƒ 39,494 
C. IJsbrandy, o Franeker, » 38.950 
W. Annema, » idem » 37-773 
S. Hoogeveen, » Dokkum, » 36.600 
V. d. Molen, » Buitenpost, » 35.634 
Timmcnga, » Oostcrend, » 34,364 
V. d. Meer, » Harlingen, » 33,987 
H. Eldering, » Suameér, » 33,787 
J . Nijdam, » Franeker, • 33.776 
J . S. v. d. Steeg, » Hardegarijp, » 33.489 
P. du Bois, » Franeker, » 33,274 
J. Bos, » Twijzcl. » 33.247 
H. v. d. Heide, » Leeuwarden, » 31.879 
Bekhuis en Damstra, » idem » 31,736 
Westra, » Arum, » 31.640 
S. A. Nieuwland, » Marsum, II 80,884 
Schwaner, » Leeuwarden, » 29,648 
H. Janssen en W. 

Altena, » idem » 28,849 
gegund. 

's-Hage. 27 Dcc: lo. het verbreeden dor 
singelgrachten langs den Noordwal en den Zuid-
binnensingel, benevens het bouwen van een 
walmuur; ingek. 9 bilj., als: 

perc 1 perc. 2 perc. 3 
J. H. de Swart & Zn., 

's-Hage, ƒ 5490 / 5165 ƒ 3935 
H. v. Bergen Hene

gouwen, idem 6800 6700 4700 
A. de Waard, idem 5675 6080 4500 
G. v. d. Drift, idem 6600 4800 4500 
J. de lliiii.jn. idem 5780 4910 4500 
H. Jongenbiirger, Wad

dinksveen, 5660 5336 4400 
J. Eoodenrijs, 's-Hage, 6900 7400 5840 
F. Roest, idem 6000 6900 5160 
J. C. de Graaff, idem 4998 4793 3761 

Massa, ingek. 2 bilj., als: 
J. v. d. Vlugt Jr., te 's-Hage, ƒ 15,980 
J. II. de Swart & Zn., i idem i> 14,485 

2o. de levering van gegoten-ijzeren straatkol-
ken; minste inschr. Maatsch. ijzergieterij de 
Prins van Oranje, te 's-Hage, voor f 2519.93. 

3o. het onderhouden der openbare pompen, 
ged. '87; minste inschr. J. Claus, te s-Hage, 
voor ƒ 1065. 

Ilo'ogevrrn. 27 Dec: lo. het weder in orde 
maken van eene gedeeltelijk afgebrande boerderij 
van A. Pen, te Hollandscheveld, (onderhands); 
minste inschr. A. Niehuis, te Hoogeveen, j 1050. 

2o. het wederopbouwen van een afgebrand 
woonhuis met schuur van de erven Bruins Slot 
tc Hollandscheveld, (onderhands); minste inschr. 
J. Jonker, te Hoogeveen, ƒ 850. 

Amsterdam, 28 Dec, onder beheer der 
marine: het maken van eene werkplaats met 
ketelhuis en eene wachterswoning met bijbe-
hoorcude werken aan het zijkanaaï F, van het 
Noordzeekanaal; minste inschr. C. Eusvogel, te 
Aarlandeneen, voor ƒ 21,752. 

2o. het vernieuwen van een gedeelte der houten 
loopbrug in het marinedok van 's Rijkswerf; 
minste inschr. J. J, Boekholts, te Amsterdam, 
voor ƒ 6555. 

Amsterdam, 28 Dec: het bouwen eener 
stoomdiamantsliiperij, onder beheer van den 
architect J. B. Wijnstok Jr.; ingek. 17 bilj., als: 

Berne, f 18,496 
Van Dijk & Co., » 17,098 
Van Damme, » 14,880 
Rijke, » 14.860 
Kuipers, » 14.860 
W. Greve, » 14,816 
A. Paans, » 14.116 
Morison, > 18,965 

Zeevat, 
Aalders, 
Rijnierse, 
Paans, 
Raaijmakers, 
Diepenbroek, 
De Haan, 
Struis, 
Eijsvogel, 

ƒ 13,854 
a 13.822 
> 13,800 
» 13,000 
» 12,980 
» 12,733 
» 12,700 
» 12,300 

11.967 
Rotterdam, 28 Dec: de levering van bouw

materialen voor dc gemeente, in 28 perceelen; 
minste inschr. waren: 

Perc 1, getrokken Waalstiiiatklinkers, H. 
Terwindt, Arnhem, f tl.17. 

Perc. 2. vlakke Waalstraatklinkers. N. Ter-
windt Hoornenburg, M l 27. 

Perc. 3, vlakke Waalklinkers, J. de Haas, 
Repucn, /' 11.24. 

Perc. 4. Waal hardgrauw. dezelfde, ƒ 10.24. 
Perc, 5, » boerengrauw, H. Terwindt, 

Arnhem, ƒ 8.74. 
Perc. 6, Utrechtsche straatklinkers (drielingen) 

N. Brunt N"/., Barwoudswaarder. ƒ 8.75. 
Perc 7, Uselstraatplavei. P. v. 't Holt' Stolk, 

Ouderkerk afd, Ilsel, / 4.79. 
Perc. 8. beste narde Msolondersteen. J. v. Holst, 

idem /' 4.83. 
Alles per 1000 stuks. 

Perc. 9. escaiissijtisclii'-steoiii.n trottoirbanden, 
D. v. Ami'ijdcn v. Duijm & Zn., Rotterdam, 
ƒ ï.so" per meter, 

Pare. 10, Luiksche kluitkalk, J. F. de Vogel, 
Rotterdam, ƒ 972 in massa. 

PefC. 11. gi'èskeien. F. Defoin. Andenne, groot 
10/16 cM. ƒ 47.50 en 10,24 cM. ƒ 71. 

Perc. 12, porfierkeien, E. Janssen en Bullion 
Luik, ƒ 132. 

Pan. 13, Ben-Aliinkeii'ii. E. Defoin. Andenne. 
ƒ 53.50. 

Perc. 14, Niodermendiger lavakeien, erven H. 
Trip, Rotterdam, f 46.33. 

Alles per 1000 stuks. 
P a r e . 15, steenslag van natuurlijke steen, 

Kloos en Van Limburg)]. Rotterdam / 4 56. 
Perc 16, grof grint. II. Veihcij. Werkendam, 

ƒ 1.48. 
Perc. 17, grint/and. I'. Butter, Krimpen a/d. 

IJsel, ƒ 1.08. 
Alles per kV. 

Perc. 18, eiken delen en ribben, A. v. Stolk 
& Zn„ Rotterdam, ƒ 3285.06. 

Perc. 19. eiken roeden, lang 13 M., Eindhoven 
& Zn., Zwolle, f 820. 

Perc. 20, eiken roeden, lang 18 M., J. Damen. 
Koten, ƒ 1275. 

Perc. 21, grenenhout. W. S. v. d. Wetering 
& Co., Rotterdam, ƒ 3901.10. 

Perc. 22, dennenhout, dezelfden, ƒ 4366.60. 
Perc. 23, vorendelen, dezelfden, » 6156.60. 
Perc. 24, Noordsehc balsems, B. Loos & Zn., 

Rotterdam, ƒ 1140. 
Perc. 25, straatsvphons, 345 KG., II. H. liaijer. 

idem ƒ 1458. 
Perc. 26, idem 185 Kü.. dezelfde, f 412.50. 
Perc. 27, straatberripbanden, dezelfde, ƒ 389. 
Perc. 28, ijzer, Hotz & Co., Rotterdam, ("2525.96. 

Alles in massa. 
noogeveen, 28 Dcc.: liet onderhouden van 

eenige gemeentewerken in 9 perceelen; ingek. 
2 bilj., als: 
J. Scholtemeijer, tc Hoogeveen, ƒ 1055 
A. Niehuis, » idem '» 973 
Raming » 1015 

Asiien, 28 Dcc: het onderhouden van- en bet 
doen van herstellingen en vernieuwingen aan de 
Rijks-hoogere-burgerschool te Assen, van l Jan. 
'87 tot en met 31 Dcc. '88; ingek. 6 bilj., als: 

D. B. Wicring, ƒ 1297 
A. de Vries, » 1 -'77 
G. B. Broekcina, » 1269 
II. Winters, » 1237 
G. v. d. ürampel, » 1286 
H. Jalvingh cn 11. Sinallcnbroek, » 1172 
Raming » 1282 

Margraten (Limb.), 28 Dec: het maken van 
de aardebanen en verschillende kunstwerken ten 
behoeve van drie aan tc leggen kiczclwegcn in 
de gemeente Margraten; ingek. 4 bilj., als: 
F. Straatman, te Linne, ƒ 6798 
E. Dupuits, » Wijlré, » 5900 
H. Ummels, » Maastricht, » 5743 
A. Prevoo, » Margraten, » 6420 
Raming » 6300 

Gegund onder voorbehoud der goedkeuring van 
den gemeenteraad. 

Maastricht, 28 Dcc: het bouwen eener villa 
buiten de voormalige St. Pieterpoort, (hei-beste
ding); minste inschr. Halkin, te Luik, voor/9225. 

« r a n i n g r n , 28 Dec.: de verbouwing van een 
pakhuis, van 1. Brakker, onder beheer van den 
architect J. P. Hazeu; ingek. 9 bilj., als: 

A. Doedens, te Groningen, f 194S 
M. Scheen, » idem » 1889 
E. W. Wictsema, » idem » 1845 
N. Küper, i idem » 1695 
.1. de Vries. » idem » 1652 
K. v. d. Laan, I idem » 1368 
II. Berends, 11 idem • 1315 
A. v. Dijk, » idem » 1289 
H. Maas, » idem » 128» 

Het werk is gegund aan A. v. Dijk. 
Vllage. 29 Doe, onder beheer van het 

ministerie van waterstaat, cr.z.: lo. hot maken 
van hot noordelijk deel der wei-kon te Gorichein; 
ingek. 10 bilj., als: 
L. J. v. d. Steenhovon, Dordrecht. ƒ 667,000 
H. Tb. Wiegerink, Groonloo, » 619.279 
B. Voordeiidag Az.. Dordrecht, » 013,000 
G. A. v. Hattcm. Slicdiccbt. » 605,000 
A. Volkcr Lz.. Sliedrecht, » 597,800 
J. Kooij. Amsterdam » 582,700 
N. v. Haaien, 's-Bosch. » 559,800 
S. II. Fernitii. Sehcvoningen. » 558,500 
W. 1'. de Vries. Rossuin, » 556,40» 
A. v. d. Mcijden Az.. Hai'dinksvcld en 

T. Swcts Yz., Ameide, » 524,987 
Raming » 673,000 

to. het maken van dc aardohaan, de kunst
werken, overgangs- en eenige verdere werken 
voor liet gedeelte ran dc Gravonlandselic kade 
nabij Schiedam tot den oostelijken oever van den 
Boonci-vliet. van den spoorweg Rotterdam— 
Hock-van-llolland, in twee perceelen en in massa. 

Pare. 1, ingek. 2 bilj.; 
C. J. Hartog, Amsterdam, en K. W. Dekker. 

Sliedrecht. ƒ 415.000 
G. Keij, Rotterdam, » 412,000 
Raming » 360,300 

Perc. 2. ingek. 2 bilj.. als: 
M. C. de Jong P.Mz.. Sliedrecht, f 494,500 
G. A. v. Hattem, idem » 438.000 
Raming » 460 500 

Massa, ingek. 1 bilj., van A. Volkcr Lz.. Slie
drecht en P. A. Bos, Gorichem, f 820,800 

Arnhem. 29 Dec: bet verbouwen van een 
woonhuis aan dc Utrechtschestraat. onder beheer 
van dc architecten Van Gcndt en Nieraad; ingek. 
9 bilj, als: 

D. A. Roskam, ƒ 5877 
Gebr. v. Daalen. » 5693 
L. Ilassclbach Jr., » 5297 
C. H. Ilopaf en W. A. Welling, » 5121 
J. A. G. Teegel, i 5121 
J. P. Welsing, » 4640 
W. Wissing Sz., » 4550 
.1. Hammen. ' » 4469 
.1. Th. Rutten. n 3979 
gegund aan W. Wissing Sz. 

Leeuwarden. 29 Dcc: het bouwen der 
boerenplaats onder Marram (Fr.), onder beheer 
van den architect II. R. Stoett Fz.; ingekomen 
10 bilj.. als: 
M. A. Hol wenkt, te Hijiim, ƒ 13.949 
]•:. L. Hiemstra. » Kalium. » 13.876 
J. S. Mcllcuia, ii Marrum, • 13,664 
J. S. v. d Steeg, » Hardegarijp, » 13.596 
F. Dnlioux, i Oudebiltzyl, » 13,496 
S. .1 l'okkens, » Britsem, » 13,400 
1'. W. llnogterp, > Holweid. » 13,400 
Job. v. Dijk, » Bliia, » 13.385 
,1. Jansma. » Hallum. » 12,980 
M. v. d. Molen, » Buitenpost, » 12.944 
gegund. 

Leeuwarden. 29 Dec: voor rekening dorge-
mt'cntt': lo. bestek no. 1, herstellingen aan de 
schoolgebouwen, school meubelen en onderwijzers-
woningcii god. '87; ingek. 5 bilj., als: 
D. Suwijn. te Leeuwarden, ƒ 4005 
II. Arends. » idem • 3335 
II. Beekman, I idem » 3293 
J. Fransen, » idem » 3265 
K. Ketelaar, » idem o 3012 
gegund. 

2o. Bestek no. 2, hei-stellingen aan verschillende 
gcmcctitegcbouwen en meubelen ged. '87, in drie 
perceelen. Perc. 1, ingek. 6 bilj.. als: 
D. Suwijn, te Leeuwarden, ƒ 430 
L. Kuiepstra, » idem » 400 
H. Arends, o idem >» 368 
M. Ferwerdn, » idem » 358 
J. Fransen, » idem » 312 
J. v. d. Horst, II idem » 809 
gegund. 

Peic. 2, ingek. 7 bilj.,als: 
D. Suwijn, tc Leeuwarden, ƒ 2115 
L. Kuiepstra. » idem » 1760 
II. Arends, t idem i> 1700 
M. Ferwerda. » idem » 1548 
J. Fransen, » idem » 144S 
K. Ketelaar, » idem » 1396 
J. v. d. Horst, ï idem • 1385 
gegund. 



DE O P M E R K E R . 
Perc. 8, ingek. flbilj., als: 

D. Suwijn, te Leeuuarden, ƒ 2280 
» 2248 
» 2085 
» 2020 
> 2185 
a 1994 

ƒ208 
> 198 
» 196 
I 195 
• 177 
» 105 

ƒ m 
B 390 
» «69 
» 348 
» 8 8 6 

ƒ275 
» 220 
» 212 
» 20K 
» 189 

M. Fnrwerda, » idem 
K. Ketelaar, » idem 
L. Kniepstra, » idem 
H. Arends, » idem 
J. Fransen, t idem 
gegund. 

8 0 , Bestek no. 3, schoonhouden cn witten van 
gebouwen ged. '87, in zes perceelen. 

Perc. 1, ingek. 8 bilj., als: 
J. v. d. WeriV, te Leeuwarden, 
C. W. Finke, » idem 
II. v. d. Werff, » idem 
J. H. Willers, > idem 
3. G. Schumacher, » idem 
G. Jellema, » idem 
gegund. 

Perc. 2. ingek. 5 bilj., als: 
J. v. d. Weill, te Leeuwarden. 
J. 11. Willers, » idem 
A. v. d. Werd', » idem 
C. W. Finke, » idem 
G. Jellema. » idern 
gegund. 

Perc. 3, ingekomen 5 liilj., als: 
J. H. Willen, te Leeuwarden, 
J. v. d. WerM, » idem 
C. W. Finke, » klem 
A. v. d. Werft', » idem 
G. Jellema, » idem 
gegund. 

Perc. 4, ingekomen 4 biljetten als: 
J. v. d. Weril', te Leeuwarden, 
C. W. Finke. » idem 
A. v. d. Weril, » idem 
G. Jellema, » idem 
gegund. 

I'erc. 5, ingekomen 5 biljetten als: 
G. Jellema. te Leeuwarden. 
J. v. d. Werff, » idem 
A. v. d. Werff, » idem 
J. G. Schumacher, » idem 
C. W. Finke, » idem 
gegund. 

Perc. 6, ingek. 5 bilj, als: 
C. W. Finke, te Leeuwarden, 
J, v. d. Werff, » idem 
A. v. d. Weril'. » idem 
G. Jellema, » idem 
J. G. Schumacher, » idem 
gegund. 

4o. Bestek no. 4, onderhoud der openbun rmpen, ged. '87; ingek. 4 bilj., als: 
Arends, te Leeuwarden, ƒ 535 

F. v. Krugtcn, i idem » 479.80 
C. Simmer, ï idem » 444 
J. H. Faher, <> idem t 410 
gegund. 

öo. Bestek no. 6, levering van zand ged. '87, 
ingek. 1 bilj. van G. U. Wcsselius voor ƒ 0.61 
per stère. 

6o. Bestek no. 6, lo. de levering van 50,000 
Friesche bakklinkert; ingek 6 bilj., als: 

p. mille 

Arnhem, 31 Dec: het vierjarig onderhoud 
van het Apeldoornsche kanaal, ged. '87—'90 
mgek. 12 bilj., als: 
J. v. 4 Braak, te Apeldoorn, ƒ 26,800 

ƒ580 
» 520 
» 465 
» 333 

Pannerden, "» 26,000 
Apeldoorn, n 24,860 
Zwolle, i 24,800 
Lobit, ,. 24,600 
West-Pannerden, » 24.400 

> Sliedrccht, 
» Apeldoorn, 
i Epe, 

i Pannerden, 

Brum men. 

F. E. Teiwindt, 
II. .1. Kijkelboom, 
P. Heil, 
J. II. v. Ilezewijk, 
II. A. Pamoen, 
A. Ki.i.iij. v. 1.1. 
F. W. Geurden, 
J. Westering, 
.1. II. Iloijink, 
Firma G. J. Car-

miggelt Sc Zn., 
R. A. v. d. Bergh, » PunnerdenJ 
Raming • fcU,w< 

\ rn hem. 31 Dec: het aanbrengen eener be
planting met opgaande liudeboomen langs het 
10de perceel der Rijks-grooto-wegen in Gelder-
huid : ingek. 5 bilj., als: 
W. Geurts Azn., te Opheusden, 
I. . Zeevat » Oosterlieek, 
Z.C. BisehnllTulleken. » Heei-de, 
H. I. te Siepe, « Wintei'swijk 
II. J. haak, » Silvolde, 
Raming 

> 24,400 
» 24,220 
» 24.200 
» 24,100 

» 23,980 
n 23,900 

23,000 

ƒ 748 
» 715 
» 660 
» C48 
» 640 
» 750 

Nagekomen Afloopen. 

ƒ 524 
» 430 
» 398 
» 327 
» 320 

/"278 
» 275 
» 268 
» 201 
» 197 

Amsterdam, 22 Doe: het verbouwen van de 
Passage-centraal op de Prins-Hendrikkade no. 
tOm 21 te Amsterdam tot hotel en café, onder 
beheer van den ingenieur-architect A. L. van 

•iidt (onderhands); ingek. 19 bilj., als: 

K. G. Felinga, 
R. en J. do Ruiter, 
Stienstru en Cool, 
J. v. Hulst 
Faber en Zoon, 

te Leeuwarden, ƒ 11.98 
» Hailingen, s 11.39 
D idem > u.00 
» idem «11.00 

idem > 10.49 * ui t iu.49 
V. d. Meij en Vermeulen, » Leeuwarden, » 10,24 
gegund. 

2o. de leving van 50,000 Friesche gele machi-
nale klinkers; ingek. 1 bilj., van J. van Hulst 
te Ballingen, voor,/ 11.74 per mille; gegund. 

Ilercen uii-Ziioin. 29 Dec.: de levering van 
1 loom.'ii voor de gemeente; gegund werden : 
780 Tilia Argentea horizontalis ad f 180, Carrière 

te 's-Hage. 
100 UliiiusCampestiislatifoliaƒ 60,Bi-oeker,tCo., 

te Lunteren. 
243 1'lmus Campestris latifolia ƒ 62, Wed. Joh. 

Arends, te Opheusden. 
282 Acer platanoides ƒ 110, A. M. vanGlabbeek 

te Teteringen. 
64 Aesculus iiypocastanurn /' 52, P. A. v. d. 

Bom, te Oudenliosch. 
64 Tilia platyphylla f 55, Wed. Joh. Arends tc 

Opheusden. 
68 Quercus robur ƒ 45, J. G. v. d. Bom te Ou

denbosch. 
Alles per 100 stuks. 
Harderwijk. 30 Dec.: het bouwen van eene 

werkplaats en droogschuur voor mattenmakcrij, 
voor de vereeniging tot wering van bedelarij 
door werkverschaffing; ingek. 6 bilj., als: 
3. Kok, te Harderwijk, ƒ 5290 
Geerling Visch, » idem » 6288 
M. de Lange, » idem » 5270 
J. H. Riiuwenhorst,» idem » 6106 
H. v. d. Toom, » idem » 4368 
gegund. 

H. R. Hendriks 
L. C. Schande, 
Staal en Haalmeijcr, 
De Zwaan en Koper, 
J. C. Kofïieberg, 
P. Uiwnhoff en A. G 

Haak, 
D. Cerlijn en A. J. 

de Haan, 
Oosterink en Schut, 
W. G. v. Berkum, 
F. Ligthart, 
J. W. H. v. Staa, 
Ci-uijll' en Scliuuten, 
G. Boon, 
C. 3. Maks Jz., 
Timmer en Furstner, 
A. J. v. Liemt, 
B. v. Buuren, 
K. J. B. v. Damme, 
H. J. Meekers, 
gegund. 

te Os, 
» Amsterdam, 
» idem 
» idem 
o idem 

» idem 

» idem 
» idem 

idem 

ƒ 63,440 
» 63,270 
» 02,936 
» 62,800 
» 62,600 

» 61,500 

» 60,980 
ii 58.900 
» 67,780 

» Nieuweramstel,» 67.540 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

i 56.500 
» 54.980 
> 64.800 
» 54,688 
J> 54.41.0 
» 53,880 
» 51,440 
> 51,165 
» 49,677 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E E 
van ZATERDAG 8 JANUARI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, lO Jan. 

Doet ichem. te 10 uren. door regenten over liet rijks-opvoedings-
gestieht »de Kruisberg": do levering van ijzer, ijzerdraad, blik, klink
nagels, banca-tin, smeckolen en grijze bever, voor den arbeid der 
verpleegden in voormeld gesticht, ged. '87. 

Breda, te 10 uren. ten kantore dei mouterij, aan den Oosterhont-
schen straatweg: de opbouw der stooinbierbrouwerij »ule drie Hoefijzers." 

Amsterdam, te 12 uren. door burg. en weth.: het aanplempen 
van een watervlakte in den Kwakerspoel bij de Potgieterstraat en het 
terrein van den houtzaagmolen ude Boterton," voor den bouw van twee 
openbare lagere scholen le klasse. (Herbesteding. Zie advert, in n°. 2.) 

Amsterdam, te 12 uien. door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van wal beschoeiingen om en van loodsen, compost-en 

beerputten enz., bij en op liet terrein voor de nieuwe asch- en vuilnis
belt aan dé Kostverloren Wetering; 

2o. het verbouwen van dé voormalige Stadsbibliotheek aan de Heeren
gracht no. 40, tot openbare lagere school 8e klasse voor jongens; 

3o. het leveren van Andernachsche keien. [Miê advert, ia «°. 2.) 
'•••Hitpi', te 1 uur, door burg. en weth.: het leveren van 325.000 

stuks porlierkeien, ten dienste der gemeente, ged. '87, 
HUIMI (Zeel.), te uren. door het bestuur van den Kruispolder, in 

de Koning van Engeland; 
lo. de levering van p. m. 180 M 3 onderhoudsgrint; 
2o. het vervoer van p. ui. ISO M* grint. 
Yllsslngen. te 2 uren. in het hotel de Commerce: het bouwen van 

een winkelhuis en een woonhuis aan het Betje-Wol lis plein, aldaar, lui. 
bij den architect G. A. Horsten, te Bergon-op-Zoom. 

Kul lerdam. te 2 uren. door den architect J. Verheul Hz., namens 
de vereeniging Rotterdamsche Schouwburg: het maken van een bijge
bouw aan den nieuwen schouwburg in de Aert-vau-Xesstniat, aldaar. 
(Zié advert, in n°. 1.) 

Tilburg, te 6 uren. door regenten van het H.-K. gasthuis, op de 
bovenzaal van het kofliehuis van de Wed. J. b\ Marinas: het bouwen 
van een St .-Jozefgesticht. 

ttneek. te 8 uren. bij den logementhouder S. Hoogerhuis: het ge
deeltelijk afbreken en liet bouwen van eei| huis aan den Oosterdijk. 
In!, bij den architect H. A. Buuisina. Aanw. gehouden. 

Dinsdag. I I Jaa. 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering van 200 privaattonnen van gegalvaniseerd plaatijzer; 
2o. idem van 3 vuilnisbakken van idem idem 
Abkoude (Utr.), te 12 uren, door het R.-K. kerkbestuur, in het café 

de Wakende Haan, bij M. Vaars: het bouwen van een kerk en toren, 
sacristie, kapellen enz. In!, hij den architect A. Tepe, te Utrecht. Aanw. 
10 Jan., te 12 en 11 Jan., te 11 uren. 

Hlllegom (N.-H.l. te 12 uren. het uitdiepen van de Vossenvaart, 
lang ruim 1200 strekkende M. lui. bij Jac. Busman en J. Veldh. van 
Zanten, te Hillegom. Aanw. 10 en 11 Jan., te 10 uren. 

ku lui o w (i'tr.), te 2 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur, in 
de herberg van G. van der Hoek: het maken, leveren en stellen van 36 
eikenhouten kerkbanken. 

Iloordplaat (Zee).), te 3 uren, door het best. der waterkeering van 
den calamiteusen Hoofdplaatpoldcr, in de directiekeet: het maken van 
werken tot verdediging van den oever in peilraai 1. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 56,385. 

Breda, te 7 uren, door den architect J. A. Oomes. in het koffiehuis 
van de Wed. J. Segers, Reigerstraat: het daarstellen der metsel-, stu
kadoor- en hardsteenwerken tot het bouwen van twee woonhuizen met 
bovenkwartieren, op een terrem gelegen aan de Korte Markstraat, 
aldaar. Aanw. gehouden. 

Heenadag, 12 Jan. 
schalkwijk 1 . te 11 uren, door het best. van het waterschap 

Schalkwijk, in het Gemeentehuis: het leveren en planten van 286 
eiken boomen. 

Amsterdam, te 1 uur. door het ministerie van koloniën, in een 
der lokalen van de Maatschappij tot Nut van 'tAlgemeen: delevering 
van diverse benoodigdheden, m 41 perceelen. 

Ovi-rliHtii (N.Br.), te 3 uren, door het R.-K. kerkbestuur: 
lo. het bouwen van een nieuwen toren en het herstellen van het dak 

der kerk; 
2o. het l*ouwen van een muur om het kerkhof en het herstellen van 

het buitenwerk van het oude gedeelte der kerk en van de ramen aan 
de noordzijde. 

Inl. bij den architect C. Franssen, te Tegelen. Aanw. 12 Jan., te 
10 uren. 

Danderdag , IS Jan. 
Nneek • te 11 uren, door het dijksbestuur van Wijmbritseradeels ca. 

Contril utie-zeedijken luj Ids. Bouma: het vernieuwen en herstellen van 
werken aan de zeeweringen der Contributie, in acht perceelen, alsmede 
de levering van: 

1Ü50 Noordsche grenen palen; 
525 M. eiken gording; 
160 last Drentsche steen; 
200 W brik; 

6000 bos Gaasterlandschc rijs, en 
2000 rongen. 

Aanw. 10 Jan., te 11 uren. Bilj. inzenden vóór 13 Jan. 

YYeNtervoort (Geld.), te 11 uren, door burg. en weth.: het verbouwen 
eener school tot woning, Aanw. 10 Jan.. te 10' 2 uren. 

Ilengeloo (Ov.), te fi uren, door de heeren Blenken, in het logement 
Wilbrink a.m de Markt: 

lo. het bouwen van een woonhuis; 
2o. het bouwen van twee woningen op terreinen, gelegen aan den 

Oldenzaalschen straatweg. Aanw. te 3 uren. 
Kroningen. te 8 uren, door den architect K. Hoekzema. in het 

koffiehuis »de Unie" aan de Groote Markt: het gedeeltelijk afbreken 
van een pakhuis in de Breedegang. tussrlien de Tolkinge- en Haddinge-
stiaat en het bouwen van een koetshuis met paardenstal en boven
woning. Aanw. gehouden. Bilj. inzenden één uur vóór de besteding. 

Vrijdag, 14 Jan. 
Willemsoord, te 11 uren. door de directie der marine: de werk

zaamheden tot het onderhouden van de dok-, sluis- en andere water
werken van het maritieme etablissement Willemsoord. Inl. bij den 
hoofdingenieur der marine, aldaar. Aanw. 12 en 13 Jan., te 10 uren. 

's-Hage. te l uur, door burg. en wetïi.: het onderhouden ged. 'S7 van 
eenige schoolgebouwen met de daarbijbehoorende woningen en school-
menlielen. Aanw. 10 Jan., te 10 uren. 

üri.ii»skcrk. te 5 uren, door burg. en weth., bij T. IW!. aldaar: het 
bouwen van een gemeentehuis met conciërgewoning. Aanw. 14 Jan., 
te L uur. 

Drachten (Fr.), te 8 uren, ten kantore van den notaris P.C.Simon: 
het bouwen van een woonhuizing voor P.C.Simon, notaris te Drachten. 

Lemmer, door F. O. Sleeswijk: eene groote vertimmering aan het 
huis, béWOOnd door W. A. de Jong, te Oosterzee. Inl. bij den opzichter 
J. A. Visser, te Echten. 

Zaterdag, 1.1 Jan. 
VYitniarHiim, te 11 uren, door burg. en weth. van Wouseradeel: 
lo. het uitvoeren van eenige werken aan- en het ged. '87 onderhou

den van de scholen mét meubelen enz., de onderwijzerswoningen en 
verschillende aan de gemeente behooreude gebouwen; 

2o. het leveren van'grint en puin voor het onderhoud der kunstwegen 
in de gemeente. , 

Haandag, 17 Jan. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen van de openbare lagere school der 2e klasse letter 

E. in de Marnixstraat. tot eene sch*>ol voor 520 kinderen; 
2o. het gereedmaken van een terrein, bestemd voor speel- en wandel

plaats, aan de Untiaeusstraut, in den (KeraJDStettch^1 polder. 
Inl. voor de werken sub 1, bij den stadsarchitect, ruadhniskam*-- Mw 

101. en voor de werken sub 2, bij den stadsingenieur, raadhuiskamer 
no. 106. (Zie advert, hi 2.) 

Amsterdam, te 3 uren, in het café de Roode Leeuw: het maken 
van een turugelmuw met annexe woonhuizen enz., aan de Marnixstraat 
en Leidselïekade. Inl. bij de architecten Karei Muller en Jonas Ingenohl. 
Aanw. 15 Jan., te 2 uren. (Zie advert, in n°. 2.) 

Horst (Le), te 3 uren. door burg. en weth.: 
lo. het bouwen eener nieuwe school voor lager onderwijs mét corridor, 

privaten en bergplaats; 
2o. het bouwen eener nieuwe onderwijze inwoning mét privaat en 

bergplaats, en al de voor dit werk benoodigde materialen enz., in het 
gehucht Amerika, gem. Horst. 

Inl. bij den architect Corbeij. te Reuver. Aanw. 17 Jan., te 11 uren. 
Ihikkum, door de aannemers Vollmer en Erich: het verven en be-

glazen van het nieuw te bouwen badhuis op Sehiermonnikmg. in 2 
perceelen en in massa. 

Dinsdag, IS Jan. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan liet centraalbureau: Bestek no. I l l de levering van 
stalen spoorstaven, stalen laschplaten. stalen eindplaten en ijzeren haak-
en schroefbouten, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der Staats
spoorwegen. Inl. aan het centraalbureau en bij de sectie-ingenieurs 
\V. J. Klerk de Reus, te Meppel, en II. E. Beunke. te Breda, yZie advert, 
in »°. 2.) 

's-Hage. te 2 uren. door het ministerie van justitie: lo. Bestek no. 
2, de leverantie van houtwaren, metsehnaterialeri, verfwaren, glas en 
kwasten, ten behoeve van de strafgevangenis te Leeuwarden, in 3 
perceelen; 

2o. Bestek no. 3, de leverantie van houtwaren, metselmateiialen, 
verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve van de strafgevangenis te 
Leiden, in 3 perceelen; 

3o. Bestek no. 4, de leverantie van houtwaren, ten behoeve van het 
Rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar, in 1 perceel. 

4o. Bestek no. 5, de leverantie van houtwaren, tnctselmaterialen, 
verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve van het Rijksopvoedingsgesticht 
te Doetichem, in 3 perceelen; 

5o. Bestek no. fi. de leverantie vjm houtwaren, inetselmaterialen, 
verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve van de Rijkswerkinrichting te 
Hxrn, in 3 perceelen; 

6o. Bestek no. 7, de leverantie van houtwaren, inetselmaterialen. 
verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve van de Rijkswerkinrichtingen 

j te Veenhnizen, in 5 perceelen; 
7o. Bestek no 8, de leverantie van houtwaren, inetselmaterialen, 

verfwaren, glas en kwasten, ten hehoeve van het Rijksgesticht te 
Oinmerschans, in 5 perceelen. 

Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsge-
bouwen te 's-Hnge. 

Donderdag, SO Jan. 
Ilengeloo (Ov.), te 1 uur, door C. T. Stork fc Co., in het Beursge

bouw: de verbouwing van hunne kantoren. Aanw. te 10 uren. 
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%alor(l;ig, 22 Jan. 
Kol i M il:»in to 11 uren. door «Ion architect J. Vcrlinil Dz., in hot 

Zuid-Ilollandsch koffiehuis: de overdekking van don tuin, behoorende tot 
hot Znid-llollaudsch kofiiehuis, {Zie aefvêrt, in 2.) 

ZnMzniirfc (Zeel.), to 2 uien. door de commissie van den grintweg 
van Niemvvliet naar Sluis, niet een zijtak naar lïetraneheiuont: de 
fevering van de benoodigde grint en brikken en het onderhouden van 
den weg, in 2 perceelen. van 1 Mei '87—30 April '88. 

Maaiidiifr , 24 Jan. 
Lemmer, docr het dijksbestuur van het waterschap de Zovon-

Grietenijen-en-Stad-Slt iten: 
lo. de levering van palen en gordingen, in 8 perceelen; 
2o. het onderhoud van de rijwegen van lift waterschap, ged. 87, in 

8 perceelen; 
3o, het uitvoeren van drie kleine perceelen aardewerk, ten westen 

Zundvonnlerhoek ; 
4o. het vergrooten van de hooiopslagplaats bij Sehoterzijl, het afzagen 

en uitwegen van paalwerk in Ifreedschar en het maken van een steenen 
voeling, aldaar. 

IHiittring , 2.*» Jan . 
*llng«-, if 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het gebouw 

Kazernestraat no. 3, de levering van: pore. 1 en 2, verzinkt IJzerdraad 
no. 5j perc 3, ijzeren haakvormige isola tot-dragers. 

I.e^einei i (frr.). door het dijksbestuur van het waterschap de Zeven-
Grietenijen-en-Stad Sloten, bij llielkema opliet lluisterheide : de leve
ring van riviergrint. brik, zeegrint, kalkkiezel enz., in verschillende 
perceelen. 

WuriiNtlHft;. - H Jan . 
'•.-Uiige, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluis en bijbchoorende werken te Vianen. prov, 
Zuid-Holland, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Mor wede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Wellan. te Utrecht, en den ingenieur Ksehor, te GoricheOD. 
Aanw. L9 Jan.. te 11 uren. Raming ƒ 2.(80. 

li» 11 li 4'I*dn«. 27 Jnn. 
's-llttjce. te 11 uren, dooi* het ministerie van koloniën: de leve

ring van stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen, haaknagels en 
stalen moerringen ten dienste der Staatsspoorwegen op -lava. 

Woi'iiKdac;, 2 Febr. 
Ilarllngrn, te 12 uren. door het dijksbestuur van bet waterschap 

der Vijf-deeleii-zeedijkeu-huitendijks, in'het koffiehuis de Nederlanden: 
de levering van fifiü stuks nmgen van 7 5/. 0 IK». 

200 I i i 6 
M00 > i i 5 .» 

Rilj. inzonden één uur vóór de aanbesteding, ter secretarie van het 
waterschap. 

Op onbe»t ia lde i i datum. 
I J*Hmoiide: eene hei bouwing bij de bouwhoeve de Langelaan. te 

Mselmonde. Aanw. 10 Jan.. te 10 uren. 
Pi ij-np-.iM gevraagd van 12.0(H) stuks iroubricks, groot 15',a X 31 

cM. Monsters en aanbiedingen hij den gemeente-architect te Nijmegen, 
tot 5 Febr. (Zie advert, in »°. 2.t 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
tledembllk. 23 Doe: hot maken van do 

grond- en knnstworken, het leggen van spoor
banen en wissels en hot uitvoeren van eenige 
andere werken, onder behoor van don ingenieur 
A. J. Krioger. ton behoeve van don locaal-
spoorweg Modembiik—Hoorn (herbesteding); in
gekomen 8] bilj.. als: 
II. Dinkier, Buiksloot, ƒ 130.499 
C. J . Kalis, IJmuiden, • 124.700 
C v. Boven, Nieuwerainstel, • 106.870 
L Brouwer, Gouda, i 105,940 
II. A. Wiegerink, Groenloo on T. K. 

Terwindt, l'anuorden, i 103 800 
.1. G. Huisman, Nijmegen, I 103,000 
J, v. Oijen Pz. cn A. Belden*, idem » 1)8,790 
A. Terwind, West-Panncrden, » 95,500 
I, . Brand Dz., fliiwillllllll • 94,896 
W. A. Swets. Hardinksvold, I 91.570 
N. Hoogondoorn. Giesendam, » 91.200 
C. Bos. Haarlemmermeer, » 88,885 
II. Scbuiit. Alkmaar en C. de Ruiter. 

Hardhiksveld, » 87,878 
A. v. d. Meijdon. Hardinksvold, » 84,566 
P. Horkhout Modembiik. » 83,999 
.1. Iloogondijk, idem I 83.78» 
II. Vollewens on M. Zuidweg, Hoorn, » 83.654 
J. Gijzelaar. Modembiik, » 82.1M) 
.1. Tool. Wognum, • 79.975 
II. I.. Cusvoller en G. Bloekor. Stavoren.» 78.346 
A. .1. Schouten, Gouda, » 75,364 
gegund 

Orachfen, 30 Dcc: bet maken van oen ver
dieping op bet woonhuis van don notaris W. 
van Blom, onder beboer van don architect D. D. 
iMiursma; ingekomen 10 bilj., als: 
W. v. d. Volde, te Drachten, ƒ 2447 
I, Wibbelink. » idem • 2278 
kt Wibbelink, » idem I 2224 
K. A. v. d. Veen, » idem » 2137 
li. Hook, . idotn » 2121 
S. Kijlstra. » idem • 2093 
li. Oosterbaan, » idem » 2087 
II. Hendriks, » idem » 2049 
.1. Iluursina, » idem i 2021 I 
T. v. Manen, » idem i 1977 J 
gegund. 

Arnlieni, 30 Doe, voor rekening dor ge
meente: lo. hot houwen van eon brandspuit-
huifde, bet doen van oonige verbouwingen aan : 
het politiebureau en hot maken van twee open-' 
bare waterplaatsen; ingok. 7 bilj., als: 

a en 6 a, b on r 

j Oosterink en Schut, 
Cruijf en Schouten, 
W. 'II. Struijs, 
Zeevat, 
W. L. I.oibrandt. 
J. Koster, 
Ruuijuiakers, 
Kuipers, 
Aalders', 
Riji.ierse, 

Amsterdam. 30 Doe, 
perceelen aan don Singel 
do coöperatieve Wmkeïve 
sterdam dor von Eging 
bilj. als: 
II. ,l. on G. Haandrik: 

man, 
E. I.uijten, 
P. Groenhoff en A. G. 

Haak. 
A. Aalden, 
A. J. v. Liomt, 

II. Zeevat, 

/' 72,890 
. 72.440 
j 72.300 
» 72,245 
» 70.960 
» 69,938 
» 68700 
» 68.440 
» 67.830 
. (',6,600 

dot houwen van 2 
•li do Spuistraat, voor 
leniging, district Am-
Sigen Hulp: ingek. 12 

tre cht, ƒ 9487 
i.l 'in » 8600 
id •in . 8369 
id 'in • 7900 
id •in . 7850 
ill •in » 7800 
id 'in • 7787 
id •in » 7640 
id *m » 7277 
id 'in 1 6692 

te Amsterdam. 
» idem 

/ 21.200 
> 19,412 

F. Raaij makers, 
II. .1. Meekers, 
W. H. Struijs. 
\V. Boom. 
C. J. Maks Jz.. 
It. v. Bünren, 

Batata, 31 Do 
manswoning on 
bij Gouda, ondei 
W. Dossim: I'z.: 
II. .1. Nederborst, 
W. Bokhoven, 
W. v. lug 

ƒ 2760 
270O 
2699 
2660 
2647 
2622 

H. Bolder. J 1890 
«. J. Lncasten, 1820 
J. do Huijtor. 1919 
H. v. d. Sand, 1760 
W. A. R. Kok. 1795 
I. . Hamnlharh Jr., 1749 
A Jas, 1079 

In beraad gehouden. 
2o. hot verbeteren van eenige wegen in de 

g e m e e n t e , en het uitvoeren van eenige andere 
werkzaamheden; ingek. 5 bilj.; als: 

perc. 1 
/' 520 

475 
430 
410 
405 

0, II. v. d. Heijden, 
J. Torwindt Az.. 
W. H. do Haan. 
I.. B. Hiissolbach Jr.. 
M. P. Vale, 
gegund. 

Amsterdam. 30 Dec: hot? bouwen van 5 
hoerenhuizen zonder hijlevering van ijzerwerk 
on schoorsteenmantels, onder beheer van don 
architect A. Salm G.Bz.: ingek. 32 bilj., als: 

perc. 2 
f 3640 

3125 
3544 
3260 
3000 

R. C. Dorlas. 
Voskuil. 
11. do Haan, 
Hanzen. 
G. Woud, 
Groeve 
A. Paans. 
B. Cruijll', 
Van Dartelen, 
E. II. Helle, 
J. Kampman, 
J. F. Prinzler, 
Riotsnijder & Zn., 
K. .1. R. v. Dammen, 
A. J . v. Liemt, 
eerlijn en De Haan, 
0. J. Maks, 
H. J. Moekers, 
Sproenholl' en Haak, 
D. Heijink, 
Warners, 
B. v. Buuren, 

ƒ 86,686 
86,977 
84,600 
84.286 
82,882 
82,852 
81.300 
79,840 
79,420 
78,900 
78,870 
78,500 
78.363 
77,770 
75,900 
74,980 
74.784 
74,120 
73,780 
73.600 
73;489 
72,924 

idem » 16.42' 
» idea n 15.2:10 

idem n 14,950 
» idem » 14.920 
» idem » 14.800 
» idem » 14.719 
» idem » 14.600 
» idem » 14,400 
» idem • 14,280 
» idem » 14.100 

hot bouwen van. eon houw 
lanhooren in don polder Willen 
beheer van den architect C. 1 
ingek. 6 bilj., als: 

te Gouda, ƒ 6300 
. idem » 78«6 
I Hodegrave. » 7740 

D. .1. Mortons & Co., » Krimpen ad. Lek. » 7160 
(.'. Groenendijk, . Gouda, * 7000 
L. v. Dorst, » idem » 6886 

Ba aak, 31 Doc: de (onderhoudswerken aai 
gemeentegebonwen enz.; minste insein-, waren 
perc. I, J. do Graaf, 

, i 2. dezelfde, 
n 3, dezelfde. 
. 4. dozeirde. 
o 5, Th. Visser. 

,1. de Graaf. 
.1. Schotanus. 

» 8, T. v. d. Steele 
» 9, .1. do Graaf, 
• 10. Th. Visser, 
» 11, J Rienstra. 

cent por M'- bestrating. 
» 12, A. Guasterland. te Wieuwerd: 

a. gehouwen, f 167.70 
t bruggen, J 222 

Alles gogiuid. 
Aprldoorn. 31 Dcc: bot houwen van oen 

gesticht mot schoolgebouwen voor do R.-K. ge
meente: ingek. 10 bilj.; minste inschrijver J, 
Itadstaak. te Apeldoorn, mor ƒ 11,650, aan wien 
hot work is gegund. 

VBaNcli, 31 Doe: hel driejarig onderhoud 
dor werken van de Zuid-Willemsvaart, voor hot 
gedeelte in dozo provincie; minste insein ijvei-s 
A. do Kort on H. .1. Dekkers, te Baardwijk, voor 
ƒ 37,369 por jaar. 

'n-Hage, S Jan.: hot onderhonden van- en net 
doen van hei-stellingen on vernieuwingen aan do 
gehouwen der Rijks-hoogere burgerschool te 
Gouda. god. '87 on '88; ingek. 7 bilj., als: 

6, 

Sneek, ƒ 185 
idem > U7 
idem . 455 
idem » 508 
idem . 65 
idem » 82 
idem . 170 
idem » 9X0 
idem • 143 
idem » 1223 
idem voor 14 en 16 

te Gouda 
» idem 
0 idem 
» idem 
» idem 
n idem 
1 idem i 

s Jan.. voor rekening dei 
leveren van steenkolen, ton 

dor gemeente, 

/' 2398 
I 2275 
» 2221 
. 2;'00 
» 2189 
» 2048 

1978 

J. de .long Wl, 
W. Bokhoven, 
P. Vermeer Jz.. 
II. J. Nedernorst, 
P. A. Burghout. 
C. J. Koot, 
C. P. W. Dessing 

\m- i erilain, 
moon te: lo. het 
behoeve van stoom werk tut 
god. '87: ingek, 4 bilj.. als: 

per 1C00 KG. 
Do Xod. stoenk. Ilandolsvcroouigitig 

von Theilon. Hagodoorn Jr. ft Co. 
Amsterdam, 

Kampt' en Hollander. Ruhioit, 

B. Hagodoorn & Zn., Amsterdam 

T. v. d. Bach lirma T.,v. d. Bach & Co., 
Arnhem, 

lo. f 6.39 
2o. » 5.70 
lo. 
2o. 
lo. 
2o. 

6.19 
5.59 
6.57 
5.95 

lo. » 6.90 

2o. het stollen van ti-ottoiihanden en leveren j 
van steenhonwersurboid, god. '87. 
J. Rinse Jr, «• ƒ 047 b. / 0.2.31 
\V. A. Breiniillg. » 0.46 b. » 0.24 

Utrecht. 3 Jan.: bot amoveeren van oen buis 
in de llamburgei-sti-aat te Utrecht en hot bou
wen van een huis, onder beheer van den arebi-
tact W. J. van Vogelpoel; ingek 10 bilj., als: 

W. A. (J. .lansen, 
.1. II. do Horst. 
J. v. Schalk, 
D. I.. v. Kent, 
.1. H. do Vos, 
Th. C. Oostveen, 
B. J. v. liaaren, 

I H. Vermeer, 
II. .1. Stolkor. 
H. v. Zeeland, 

itoitordnni. 3 Jan.: hot afbreken van 10 
huisjes aan de Eerste- on Twoodo-Diorgaardo-
straat en hot houwen van 4 woonhuizen, onder 

| behoor van do architecten Mulleren Droogleever 
Fortiiijn: ingok. 7 bilj., als: 
Mae Leun en Soetet'inoer, 

to Rotterdam, ƒ 25.800 
II. Hreur. » idem » 24.571 
H. W. Vis«or. » idem » 24.500 
G. Pelt .Ir., . idem » 24 463 
B. Hooijkaas & Zn.. » idem » 23.985 
Gouveme en Doon » idem » 22,449 
II. .1. Horman ft Zn., » idem i 22,222.22 
gegund. 

1 biljet van onwaarde. 
s-n.i^r 3 Jan.. voor rokoning dor gemeente: 

10. hot doortrekken van de walhekleeditig langs 
de baron to Sehevoniiigon: ingok. 7 bilj. als: 
K. Roost. te 's-Hage, f 3290 
J. do Brilijii, » idem • 3255 
A. do Waard, » idoni » 3250 
G. v. .1. Drift. » idem i' 8200 
11. Jongetihurgor. " Waddinksvoon. » 3150 
.1. H. do Swart & Zn.. » 's-Hage. » 2979 
Th. I.angorak. » idem » 2800 

2o. bet leveren van verschillende houtwaren, 
god. '87: minste inachr. Van Goch. te 's-lhige, 
voor ƒ 6151. 

Kottordam. 4 Jan.: hot bouwen van oonc 
school aan do Hi-eedestraat; ingok. 15 hilj , als: 
A. v. d. Spiogol, Rotterdam! f 35.600 
M. v. I.inschoten. Kralingen. » 34.444 
H. .1. Ib'iinan & Zn.. Rotterdam. » 33.333 
.1. do Puij, idem » 32.998 
K. Visser. idem » 32.500 
II. Stelwagen, idem » 32,500 
M. v. d. Spok, Hilligorsborg, » 32.23S.97 
S. P. Zijliiians. Ili-iiiinieh'ii. » 32.230 
W. Zonnovold. Kraliligon, o 31.840 
P. G. Winter, idem i 31,773 
A. Leenman*, Rotterdam, » 31,719 
C. I. v.' Tussenin k. idom » 31,430 
I. . de Neef 1.7... lirielle, » 30,777 
W. G. C. Hilkes. Rotterdam, » 29.860 
A. P. P. Hoof, Kralingen, » 28.790 
gegund. 

Klhurg. 4 Jan.: hot maken van oon nieuw 
gebouw- tot borging van steenkolen enz., bene
vens oon werkplaats, kantoor on waschhok. voor 
do gasfabriek; ingekomen 6 bilj., als: 
II. A. Buitenhuis. te Xunspoot, /' 1675 
I. Sipkos. , Elhurg. » 1583 
Wildeman, » Oldebroek, » 1494 
I. Pruis. » Elhurg. 139» 
D. Joffer, . Oldebroek, i 1373 
L. de Ruiter, » Elhurg, » 1360 

llurgliaren ' I.ilnh.). 4 Jan.: het bouwen eener 
R.-K. paroehiokoi-k met toren; ingekomen 7 
bilj.. als: 
J. Klijn. Maastricht, ƒ 19.227.68 
Korten raad. Heersen, » 17.911 
I.iinpeiis. Maastricht, » 16,260 
Hollen, fchoven .België), » 15.999 
Groenendaal 's-llago. » 15.489 
rjbachs, Niouwstad. " 15.440 
Mestrom, Maasbracht, » 14.954 

i.i-.»-.i.<'.'k. 5 Jan.: bot verbouwen der open
bare school; ingek. 5 hilj., als: 
lï. Driessen, te woesbeek, ƒ 4278 
J. v. Ginkol c. s., » Nijiiiogen, n 3779 
W. Verk-eten. » Groesheek, i 3642 
H Stoijntjes. » idem " 357» 
W. NiQos,''ii e. s. » idom . 3242 

HOIII-II. 5 Jan.. voor rokoning dor gemeente: 
lo. hot onderhoud dor schoolgebouwen, in 9 
perceelen: minste insebr. waren: 
perc 1, .1. P. E. v. Doorn. Veip, f 300 

. 2. dezelfde, '» 160 
» 3. dezelfde, » 190 
» 4. G. lioodo. Roden, » 72 
» 5. V. Kraaijotitn-iiik, Steeg, » 64 
» 6. dezelfde, > l»9 
» 7, I.. Enklaar, Dieren, » 256.30 
» 8. dezelfde, » 83.20 
o U. II. Steltenberg, » 59 
Alles gegund. 
2o. de levering van brandstoffen voor do scho

len; minste inschr. waren: 
nerc. 1 on 2, M. W. ter Linde, Velp. het gruis 

per HL. f 0.62 
» 3, Stenterts, Dieren, 

gegund, 
0.59 



DE O P M E R K E R . 

3n. hot leveren der 
minste insehr. wuren: 

grint voor de wegen; 

p e r sten 
ƒ 1 80 
• 1.29 
» 1.28 

perc. 1. Ci. J. Hopveld. Reden, 
I 2. dezelfde. 
» 3, II. J. Staker, Dieren, 

gegund. 
llerkrnboHcli, 5 Jan.: do herstellingswerken 

aan de monumentale kerk, aldaar, onder beheer 
van den architect J. Kaijser, te Venloo; ingek. 
6 liilj.. als: 
J. v. Groenendal), te 's-Hage. ƒ 14,997 
II. de la Kov, n Kessel, » 1:1.595 
Oer. Mestrom, » Maashi acht. » 12.389 
II. Pollaart. » Maasniel, » 11.510 
W. Verstraelcn, » St.-Odilienborg,» 10,750 

Leiden, 5 Jan.: het bouwen van vier lnirger-
woonhuizen aan den Soeterwoudachen singel, on
der beheer van den architect Jacobus van der 
Heijden: ingek. 15 hilj., als: 
H. A. v. Wouw, 's-llage. 
Kooreuian en Peerebooiu, Leiden, 
G. Haasnoot, Katwijk, 
A. v. 't Riet, Leiden, 
K. Haasnoot. Katwijk, 
Wilh, v. d. Drift, Leiden, 
N. Hink, idem 
G. v. Leut, Amaterdam, 
A. v. d. Boogaard. Stompwjjfc, 
C. v. Diest. Kondekerke, 
P. J. Chiistiaansc, Leiden, 
J. Sirag. idem 
P. Haaaelbach, idem 
.1. Christiaanse, idem 
Chr. K. Verhaalt, idem 
gegund. 

SluasNliiFs, 5 Jan., vonr rekening 
meente: lo. hot mot zand ophoogen van 
terrein en de verder uit te voeren werken voor 
don aanlog eener algemeene begraafplaats; 
ingek. 18 hilj., als: 
Corn, do Groot. Slledrccht, 
11 Voltenaar. Maassluis, 
Jae. Lagendijk. Hollevoetsluis, 
A. do Borst, Papondrecht, 
T. Klein, Sliedrecht. 
W. v. Spronse, Monster. 
J. v. Hoist on Somievold, Vlaardingen, 
W. Lnhn. Kralingen, 
M. Hot. Vlaardingen. 
H. do waard, Nieuwenhoorn, 
11. do Jong, Ammeratol, 
C. Zane, idem 
C. Versteeg. Hardinksveld. 
J. v. vuren, Zalt-Bommel, 
\V. Sonnovcld, Kralingen, 
A. v. d. Vlies, Hardinksveld. 
C. do Ruiter, idem 
C. do Jong, idem 

Gunning aangehouden. 
2o. de levering van 170,000 Waalklinkers 

100.0(1(1 Uselstoen; p,.,- mille 
Waal klinken, hoogste insehr. A. de 

Graad', Maassluis, 
minste insehr. A. Mos, 
Arnhem, 

Uselstoen. hoogste insehr. J. v. Holst, 
minste insehr. P. v.'tlloll'stolk, Ouder 

kork a/d. IJsol, 
Haarlem. 0 Jan., onder beheer van hot 

ministerie van binnenl. taken: lo. het onder
houden van do Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten to Amaterdam, ged. '87 cn '88; ingek. 
7 hilj., als: 

te Amsterdam. 
» idem 

/' 21.096 
» 17.000 
i 17,400 
» 17.227 
» 1(1.900 
» 10,640 
» 16.380 
ƒ 16.312 
« 16.200 
<, 16,100 
» 16,025 
» 15,990 
o 15,981 
» 15,960 
» 14,969 

dor ge-

/' 25,000 
'» 24,975 
» 24.910 
» 24,648 
» 24,392 
» 24.100 
» 2.1950 
» 23.4B0 
» 22.900 
• 22.500 
, 22.109 
» 21.700 
> 21.140 
» 19.690 
» 18.643 
• 17,962 
» 17.900 
» 16.400 

f 13.25 

» 11.23 
» 6.60 

5.98 

J. Pooit, 
J. v. d. Hoeven, 
H. ('rnuwel, 
i. Morison, 
H. .1. Lichtenberg, 
J. Oldigs, 
G. Woud, 
Raming 

idorn 
idorn 
idotn 
idem 
idem 

ƒ 3100 
a 2989 
» 2980 
» 2793 
» 2700 
» 2498 
• 2442 

3200 
2n. bét onderhouden van- en het doen van hei

stellingen en vernieuwingen aan do Rijks-
musciimgetiouweii to Amsterdam, van don dag 
dor goedkeuring van do aanbesteding tot 31 
Dec. '88; minste insehr. J. Morison. te Amster
dam, voor f 5150 
Raming •, goflO 

to. het onderhouden en herstellen van het 
plantsoen om de Rijks-museumgebouwen to 
Amsterdam, on het leveren en plaatsen van 
planten, van den dag der goedkeuring van 
do aanbesteding tot 81 Dec. '88; minste insehr. 
O. A. G. Kaullinann, te Nieuw oramstel, ƒ 1540 
Raming , i s e o 

Grouw, 6 Jan., voor rekening van de ge
meente Idaarderadeel: lo. het bouwen ooiier 
openbare school met 3 lokalen, te Roordahuizuin; 
ingok. 14 hilj., als: 
A- Smit, te Leeuwarden, ƒ 6499 
B. W. de Boer, » Warga, » 7886 

te Twijzol, ƒ 7423 
» VViiilum, » 7345 
» idem » 7278 
» Terwkpei, » 7127 
» Irnsum, » 6935 
» Warga, 
)> Teiuispel, 

i- 6925 » Warga, 
)> Teiuispel, » 6664 
» Marsuin. « 6624 
» Gorrodijk, » 6569 
i Lippenhuizen, » 6562 
» Akkrum, » 6516 
» Terhorne, » 6346 

J. Bos, 
Sijbrandi, 
J. Kok. 
C. de Vroeg, 
A. Damsma, 
S. Kamstra. 
R. v. d. Veen, 
S. A. Nieuw land, 
.1. Eisenga. 
S. de Hoer, 
L. v. Kampen, 
K. v. d. Schaaf, 
gegund. 

2o. het houwen eener openbare school met 1 
lokaal te Kriens; ingek. 13 hilj., als: 
M. Kok, te Wirdum, / 4125 
A. Smit, » Leeuwarden, » 8900 
.1. Bos. » Twijzel, » 3797 
H. v. d. Veen, » Grouw, » 8884 
C. de Vroeg, o Terwispel, » 3577 
S. A. Nieuwland, » Marsum, » 3570 
A. v. d. Veen, » Terwispel, » 3547 | 
M. A. Bouw, » Grouw, » 3446 
L. v. Kampen, i Akkrum, » 331)0 
S. A. Kanistra, • Warga, • 3317 
A. Damsma. » Irnsnni, » 3337 
.1. Eisenga, » Gorredljk, » 3165 
J. RiemoiMna, » Kriens. » 2828 
gegund. 

80. het leveren der meubelen voor bovenge
noemde scholen; ingek. 12 bilj.. als: 
A. Smit, 
C. de Vroeg, 
J. Bos, 
R. v. d. Veen, 
1). Oosterbaan. 

tc Leeuwarden, 
» Tervvispel, 
» Twijzel, 
» Terwispel, 
n Gorredijk, 
» Bolswanl, 
» Stiens, 
» Grouw, 
4 Akkrum, 
» idem 
» Grouw, 
» Roordahuizum, 

ƒ 1027 
878 
723 

1 700 
1 695 
» 689 
> 664 
1 649 
> 646 
* 624 

617 
* 598 

het afbreken eener oude 
ff nieuwe boerenbehuizing 

D. v. d. Werf, 
B. de Vries, 
H. v. d. Veen, 
M. lioiuna. 
L. v. Kampen, 
Tjibbe Hieinstra, 
W. R. Steo.ihuizon, 
gegund. 

Oudkerk. 7 Jan.: 
en wederopbmiwen eci: 
met schuur, nabij Bartlehiein onder Oudkerk. 
onder beheer van den architect K. van der Meu
ten ; ingek. 9 bilj., als: 
J. v. Dijk. 
R. v. d. Lee, 
S. Hogeveen, 
J. 11. Gros, 
J. S. v. Steeg, 
J. H. Kldring, 
A. Ilielsma, 
A. S. Visser, 
J. v. d. Wal, 
Raming 

HllverNum. 7 Jan.: het schoonhouden van 
straten en ophalen van aseh en vuilnis voorden 
tijd van vijfjaren; ingekomen 5 bilj., als: 

per jaar: 

te Blijn, ƒ 8770 
i> Arum, » 8769 
- hokkum, » 8596 
» Wijns, :'. 8390 
» Hardogarijp, » 7872 
» Simmeer, » 8080 
» Bergum, 
» Tjorkjork, 

» 7788 » Bergum, 
» Tjorkjork, . 7722 
» Eestrum, » 7069 

» 8000 

l»orc, 

L. v. d. Brul. Hilversum, 
R. Mouw, idem 
L. v. Putten. idorn 
H. v. d. Brink, idem 
L. v. d. Brink, idem 

perc 2 massa 

/~974 

/ 3049 
2995 

ƒ 4325 
4196 

1480 4100 
1344 3994 
1320 3944 

Nagekomen Afloopen. 
Kiiincruali i , 31 Dec: hot vergrooten van 

het gemeentehuis enz.; minste insehr. waren 
Wed. G. .1. Smilde, te Ruinorwold en .1. Einuiink 
Az., te Meppol, voor j 3058.99. 

B I J V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E K K E R 
van ZATERDAG 15 JANUARI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 17 Jan. 

Gorlchem. te 11 uren, door voorzitter en heemraden van het water
schap dc Overwaard, in de Doelen: 

lo. het onderhoud der bruggen en verdere werken van den Overwaard, 
voor den tijd van vier achtereenvolgende jaren; 

2o. het bouwen van een vaste brug over de Smoutjesvliet te Peursum, 
ter vernieuwing van de Kerperbrug. 

Inl. bij den fabriek C. A. Verheij, op het Elshout, gemeente Nieuw-
Lekkerland. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen van de openbare lagere school der 2e klasse letter 

E, in de Marnixstraat, tot eene school voor 520 kinderen; 
2o. het gereedmaken van een terrein, bestemd voor speel- en wandel

plaats, aan de Linnaeusstraat, in den Overamstelschcn polder. 
Inl. voor de werken sub 1, bij den stadsarchitect, raadhuiskamer no. 

101, en voor de werken sub 2, bij den stadsingenieur, raadhuiskamer 
no. 106. (Zie advert, in «o. 2.) 

'•-Hage, te l uur, door burg.cn weth.: 
lo. het bouwen van kantoren enz., ten behoeve der gemeentegasfabriek 

in de Kazernestraat; 
2o. het maken eener voetbeschoeiing met steenglooiing langs een ge

deelte der Koninginnegracht; 
3o. het leggen van een riool door een gedeelte van de Parkstraat en 

het geheel verstraten van den rijweg. 
's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van Rijnsche 

eiken ribben en grenen rioolschalen, benoodigd ged. '87. 
Amsterdam, te 3 uren, in het café de Roodc Leeuw: het maken 

van een turngebouw met annexe woonhuizen enz., aan de Marnixstraat 
en Leidschckade. Inl. bij de architecten Karei Muller en Jonas Ingenohl. 
Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 2.) 

Horst (L.), te 3 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen eener nieuwe school voor lager onderwijs met corridor, 

privaten en bergplaats; 
2o. het bouwen eener nieuwe onderwijzerswoning met privaat en 

bergplaats, en al de voor dit werk benoodigde materialen enz., in het 
gehucht Amerika, gem. Horst. 

Inl. bij den architect Corbeij, te Reuver. Aanw. 17 Jan., te 11 uren. 
Mt.-Annaparochle, te 4 uien, door burg. cn weth.: 
lo. het gewoon en buitengewoon onderhoud aan de gemeente-gebou

wen en werken god. het le halfjaar van '87, in 5 perceelen; 
2o. het uitvoeren van verf-, behang- en witwerken, in 9 perceelen. 
Nt.-Annaparochle (Kr), te 4 uren, door het gemeentebestuur van 

het Bildt: het leveren en over de wegen verspreiden van 1100 stère 
grint. 

Tilburg, te 6 uren. door regenten van het R.-K. gasthuis, op de 
bovenzaal van het koffiehuis van de Wed. J. B. Marinus: het bouwen 
van een St.-Jozefsgesticht. 

Hokkum, door de aannemers Vollrner en Erich: het verven en be-
glazen van het nieuw te bouwen badhuis op Schiermonnikoog, in 2 
perceelen en in massa. 

Dinsdag, 18 Jan. 
Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. I l l , de levering van 
stalen spoorstaven, stalen laschplaten, stalen eindplaten en ijzeren blak
en schroefbouten, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der Staats
spoorwegen. Inl. aan het centraalbureau en bij de sectie-ingenieurs 
Yv. J. Klerk de Reus, te Meppol, en II. K. lïeuuke. te Breda. (Zie advert, 
in «o. 2.) 

's-Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: lo. Bestek no. 
2, de leverantie van houtwaren, mctselinaterialen, verfwaren, glas en 
kwasten, ten behoeve van de strafgevangenis te Leeuwarden, in 3 
perceelen; 

2o. Bestek no. 3, de leverantie van houtwalen, metselrnateiialen, 
verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve van de strafgevangenis te 
Leiden, in 3 perceelen; 

3o. Bestek no. 4, de leverantie van houtwaren, ten behoeve van het 
Rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar, in 1 perceel. 

4o. Bestek no. 5. de leverantie van houtwaren, metselmaterialen, 
verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve van het Rijksopvoedingsgesticht 
te Dootichem, in 3 perceelen; 

5o. Bestek no. 0, dc leverantie van houtwaren, metselmaterialen, 
verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve van de Rijkswerkinrichting te 
IIv>m, in 3 perceelen; 

6o. Bestek no. 7, de leverantie van houtwaren, metselmaterialen, 
verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve van de Rijkswerkinrichtingen 
te Veenhuizcn, in 5 perceelen; 

7o. Bestek no. 8, de leverantie van houtwaren, metselmaterialen, 
verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve van het Rijksgesticht te 
Ommerschans, in 5 perceelen. 

Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsge-
bouwen te 's-Hage. 

Zwolle, te 2 uren, in het hotel Voskamp in de Voorstraat: het 
bouwen van een woonhuis aan de Rhijuvis-roithlaan, voor C. Meijer. 
Aanw. 11 Jan., te 10 uren. 

Kampen, te 2 uren, door regenten der gast- en proveniei-shuizeu, in 
het Buitengasthuis: het maken van bruggen cn hekken, aldaar. 

Woensdag, 11» Jan. 
Utrecht, te 1 uur, door het bestuur van dc fundatie de Eleëmosijne 

en Oud-Munster, ten stadhuize: het bouwen van 10 nieuwe woningen 
aan de Verlengde-Weisti-aat, nabij de Tulpstraat. Aanw. gehouden. 

Hlarcnbeek (Geld.), te 3 uien, het bouwen van een burgerwoning. 
Donderdag, 20 Jan. 

Knik (N.-Br.), te 11 uren, door burg. en weth. van Kuik en St.-
Agatha: het restaureeren van een gedeelte van den voorgevel van het 
raadhuis (in hoofdzaak Triersch zandsteen werk). Inl. bij den bouwkundige 
J. Werten. Aanw. 20 Jan., tc 10 uren. 

Hengeloo (Ov.), te 1 uur, door C. T. Stork ft Co., in het Beursge
bouw : de verbouwing van hunne kantoren. Aanw. te 10 uren. 

Bttrendrecht (Z.-H.), te 3 uren, door N. R. Barendregt, in liet 
kofliehuis van II. van den Bergh: het bouwen van eene landbouwers
woning met schuur en afzonderlijk staand koetshuis, op een terrein aan 
den Vaardijk, aldaar. Aanw. gehouden. 

Vrijdag, 21 Jan. 
Zwolle, te 12 uren, door bet prov. best.: hot onderhoud van dc 

gebouwen van het prov. best. aldaar, ged. '87 en '88. Aanw. gehouden. 
's-llage, t;i 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhouden en herstellen van het Rijkspostgebnuw te Alkmaar, ged. 
'87—'89. Inl. bij den rijksbouwmeester, te 's-Hage, en den opzichter bij 
de landsgebouwen G. J. Wijndels di? Jong, te Amsterdam. Aanw. ge
houden. Raming ƒ 660. 

Zaterdag, 22 Jan. 
Rotterdam, tc II uren, door den architect J. Verheul Dz., in het 

Zuid-Ilollaudsch koffiehuis: dc overdekking van den tuin, behoorende tot 
het Zuid-Hollandsch koffiehuis. (Zie advert, in 2.) 

Apeldoorn, te 1'/» uren, in het café van den Burg: het bouwen van 
een winkel- en woonhuis in de Dorpstraat. Aanw. gehouden. 

Zuld7.ande (Zeel.), te 2 uren, door de commissie van den grintweg 
van Nieuwvliet naar Sluis, met een zijtak naar Retranchement: de 
levering van de benoodigde grint en brikken en het onderhouden van 
den weg, in 2 perceelen, van L Mei '87—30 April '88. 

IJxendlJke, te 2 uren, door het best. van den polder Angelina, in 
het hotel »la Porte d'or": het maken van werken tot verdediging van 
den oever van den Angelinapolder. Aanw. 21 Jan., te 12 uren. 

Maandag, 24 Jan. 
Heeren veen . te 11 uren, bij \V. J. van der Duijm: het doen van 

eene belangrijke vergrooting eener boerenplaats onder Terwispel bij den 
Uilesprong, bewoond door J. Jager. Aanw. 17 Jan., te 11 uren. 

Hulzuni, te 11 uren, door burg. en wetli. van Leeuwarderadcel: het 
gewone en buitengewone onderhoud van gemeentewerken, ged. het le 
halfjaar van '87, In 7 perceelen. Inl. bij den gemeenteopzichter L. B. 
Wesselius. 

's-llage, te ll'/j uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- cn het doen van 
herstellingen aan de gehouwen van de Rijks-universiteit te Leiden, van 
den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. '87. 
Inl. bij OM rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen, te Leiden. Aanw. 17 
Jan., te 10 uren. Raming ƒ 29,500. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van vloeren in de slachthuizen tier algemeene slacht

plaats in de Stadsrietlandenij 
2o. hot leveren van houten voorwerpen voor de algemeene slachtplaats 

in de Stadsrietlanden; 
3o. het maken van steigers en afsluitingen voor de algemeene slacht

plaats en veemarkt in de Stadsrietlanden. 
Inl. aan hot technisch bureau op het terrein. (Zie advert, iu n°. 3.) 
Lemmer, door het dijksbestuur van het waterschap de Zeven-

Grietenijen-en-Stad-Sloten: 
lo. de levering van palen en gordingen, in 8 perceelen; 
2o. het onderhoud van de rijwegen van het waterschap, ged. 87, in 

3 perceelen; 
3o. het uitvoeren van drie kleine perceelen aardewerk, ten westen 

Zandvoorderhoek; 
4o. het vergrooten van de hooiopslagplaats bij Schoterzijl, het afzagen 

cn uitwegen van paalwerk in Breedscliar en het maken van een steenen 
voeting, aldaar. 

Ulnsdag, 25 Jan . 
'sllage, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het gebouw 

Kazernestraat no. 3. de levering van: perc. 1 en 2, verzinkt ijzerdraad 
no. 5; perc. 3, ijzeren haakvormige iaolfltordragers. 

Nleuwvceii. te 3 uren, in het logement van de Wed. T. van Vliet: 
het bouwen van een woonhuis met EchuUT en hooiberg, op de hofstede, 
bewoond door X. van Leeuwen, in den polder Zevenhoven, onder Mydreeht. 
Inl. bij den architect K. G. Wentiuk, te Schalkwijk. Aanw. 25*Jan., to 
12 uren. 

I.egemecr (Kr.), door hel dijksbestuur van het waterschap dc Zeven-
Grietenijen-en-Stad Sloten, bij "Hielkeina op het Duisterheide: de leve
ring van riviergrint, brik, zeegrint, kalkkie/el enz., in verschillende 
perceelen. 

WornMriag, 2tt Jan . 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluis en bijbehoorende werken te Vianen, prov. 
Zuid-Holland, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Wellan, tc Utrecht, en den ingenieur Kscher, tc Goriehem. 
Aanw. 19 Jan., te 11 uren. Raming f 2380. 

Donderdag, 27 Jan. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van koloniën: de leve

ring van stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen, haal;nagels en 
stalen moerringen, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 
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Vrijdag, 29 Jan. 
Nijmegen, door buig. en weth.: de levering van het voor het 

overlaatveer ged. '87 benoodigde hout. 
Katerdag, 2W Jan. 

Rotterdam, te 12 uren, door het bestuur der Rotterdamsche ver
eeniging voor gymnastiek- en zwemscholen, in het café Fritschy: het 
daaistelli'ii van een drijvende zwem- on badinrichting, te leveren op de 
Maas. bij de Boompjes Deneden de Willemsbrug, tc Rotterdam. Inl. bij 
den architect W. C. Coepijn. (Zie advert, in n". 3.) 

Nnrek, 's avonds B'/j uren, bij R. van Driessen: het afbreken van een 
oud en het bouwen van een nieuw heerenhuis. Inl. bij den architect 
F. Swart, te Sncek. 

Maandag, 31 Jan. 
Kotlerdam, te 12 uren. door den provincialen inspecteur der directe 

belastingen: het onderhouden van- en het verrichten van eenige her
stollingen aan de Rijksgebouwen der invoerrechten te Hoek-van-llolland, 
van af den dag dei- kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding 
tot 81 Dcc. '89. Inl. bij den rijksbouwmeester te 's-Hage en den op
zichter bij de landsgebouwen J. Bartels, te Rotterdam. Aanw. 24 Jan. 
te 1 uur. 

li In>d iig. I Febr. 
l i recht, te 2 uren, door do maatschappij tot exploitatie 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 liet station Zwolle. Inl. aan genoemd bureau en bn 
den sectie-ingenieur W. J. Klerk de Reus, te Meppel. Aanw. 24 Jan., 
te 1 uur. (Zie advert, in »°. 3.) 

Woensdag, 1 Febr. 
, , • . r . , . , . , , .« ' . , , • te 1 2 u r e n > * » r het diiksbes'tuur van het waterschap 

i-zeodijken-buitendijks, in liet koffiehuis de Nederlanden-
1 r\(\i) ut 1 |L'C i r , , , , imrt rVC , (1 af 

der Vijf-deelen .... .,, ,„ ,„ , „,,, 
de levering van 660 stuks rongen van 7«/„ HG. 

200 » i | 6 » 
2900 a a » 6 I 

Bilj. inzenden één uur vóór de aanbesteding, ter secretarie van het 
waterschap. 

Woensdag, • Febr. 
• 'SSfWP' t e 1 2 u r o n ' d o o r l l e t diiksbestiiur van het waterschap 
der Vijf-deelen-zcedijken-buitendijks, in het kofliehnis de Nederlanden-
het aanleggen van eene steengiooiing over eene lengte van 143 45 M 
en het daarnevens verzwaren van den zeedijk, terzelfder lengte tusschen 
Harlingon en Surig, steen 50 a 49. Inl. bij den opzichter J. R. Posthuma 
te Almenum, aan den zeedijk bij Harlingen. Aanw. 7 Febr., te 1 uur. 

Woensdag, 23 Febr. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.- het 

maken van de gebouwen cn eenige andere werken op de stations Drunen 
en Vlijmen voor het gedeelte Baardwijk—'s-Bosch van den spoorweg 
Zwaluwe— s-Bosch. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staats-92£2!Pm> t e ' s - B o s c h - Aanw. 15 en 16 Febr., te 11 uren. Raming 

Prijsopgaaf gevraagd van 12,000 stuks ironbricks, groot 161/, y 31 
CM. Monsters en aanbiedingen bij den gemeente-architect te Nijmegen, 
tot 5 lebr. (Zie advert, in »». 2.) 

Nagekomen Afloopen. 
Helder. 14 Jan.. voor rekening der gemeente: 

lo. bet driejarig onderhoud der gem. bestratingen 
van 1 Jan. '87—31 Dcc. '89; ingek. 11 bilj., als: 
S. Tool, te Wognum. ƒ 21,950 
De Waarden Wyker,a Helder. a 21,860 
.1. F. Philips, » idem ' » 21,500 
S. K rijnen, » idem » 21,400 
P. Spruit, a idem > 20.987 
W. Valkenvisser, a Nieiiwcramstel, » 20,750 
Gebr. Klein. » Helder, a 20,454 
D. de Vries, a idem » 20.240 
A. Vos Rz., » Amsterdam, » 19,830 
J. S. .huizen, » Helder, » 19,649 
G. Moorman, > idem » 19,590 

2o. het onderhoud van gemeentegebouwen, 
bruggen enz., ged. '87. (zonder het verven en 
toeren); ingekomen 14 bilj., als: 
H. Peetere, te Helder, f 4810 
A. Vos Rz., » Amsterdam, a 4800 
G. Moorman, » Helder, » 4760 
Steijaard en V. d. Plas, a idem » 4750 
P. Spruit, » idem > 4693 
H. Hakker, > idem » 4610 
A. Graan", » idem I 4495 
J. Duinker, a idem » 4444 
W, de Jong, a idem » 4390 
S. Krijnen, a idem a 4347 
De Waard en Wijker, a idem a 4298 
I. F. Philips, » idem » 4249 
A. Korff, » idem » 3752 
J. Kor!), > idem » 3667 

3o. verf- en tecrwerk aan gebouwen, bruggen 
enz.; ingekomen 12 bilj., als: 
J. de Vries, te Helder, ƒ 820 
F. Hoon, a idem » 788 
A. Ui-pet, » idem » 781 
J. Bethlehem, » idem a 731 
P. Bierenbroodspot, a idem » 730 
G. Moorman, » idem » 730 
J. v. Brederode, a idem » 728 
H. de Wit. » idem a 719 
A. km 11. a idem » 695 
.1. Pronk, a idem a 694 
W. Tielrooij, 3 idem » 694 
J. Hoogerduijn, a idem » 622 

Willemsoord, 14 Jan.: dc werkzaamheden 
tot het onderhouden van de dok-, sluis- en andere 
waterwerken van bet maritieme etablissement 
Willemsoord; ingek. 14 bilj.. als: 
A. Bets, te Helder, f 13,020 
Gebr. Janzen, » idem » 13,000 
P. Spruit, » idem > 12,994 
S. Krijnen, » idem » 12,300 
A. Graad', » idem > 12,000 
C. Bos Az., » Dordrecht, » 12,000 
A. Bos, i Helder, r> 11,948 
Gebr. Klein, » idem » 11,898 
De Waard en Wijker, » idem a 11,798 
P. Duinker, » Amsterdam, » 11,000 
G. D. v. Doorn, » idem > 11,474 
l i . Boon, i> Helder, a 11,250 
A. Vos Rz., » idem a 10,995 
G. Moorman, » idem i 10,991 
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A F L O O P 

AANBESTEDINGEN. 
A r n I, cm, 20 Dcc, voor rekening der gemeente, 

gasfabriek: lo. de levering van magazijngoede-
ren; minste inschr. waren: 

Perc. 1, getr.-ijzerer., compositie- en koperen 
pijpen, fittings enz. R. S. Stokvis & Zn.. Rotterdam. 

Perc. 2, smeedijzer cn plaatijzer, H. L. van 
Perlstein, Arnhem. 

Perc. 3, spijkers, schroeven, roodkoper enz., 
dezelfde. 

Perc. 4, giet- en geslagen ijzer, Rogier Nerincx 
Richter, Bergcn-op-Zoom. 

Perc. 5, glaswerk. G. J. de Waal, Arnhem. 
» 6, kalk, A. W. Lensink, idem 
a 7, verfwaren, borstelwerk enz., R. W. 

Stern, Utrecht. 
Perc. 8, olie, vet en kaarsen, J. L. H. Smits 

& Co., Amsterdam. 
Perc. 9, poetskatoen, dezelfde. 

» 10, touwwerk enz., J. L. Honnist, idem. 
a 11, dj Terse stelen, handspaken enz. II. K. 

Bosman, Arnhem, 
Perc. 12, mandenwerk, M. Jansen, idem. 
Alles gegund. 
2o. de levering van gegoten-ijzeren gasbuizen, 

hulpstukken en syphons; minste inschr. Van den 
Berg .t Co., Amsterdam; gunning aangehouden. 

So. het onderhoud der gebouwen van de gas
fabriek; minste inschr. J. H. de Vries, Arnhem; 
gegund. 

4o. het lossen cn vervoeren van Duitsche en 
Kngelsche gaskolen alsmede van kluitkalk; minste 
inscbr. J. G. de Bruijn, Arnhem: gegund. 

6o. het maken van een loswal tegen de glooiing 
van den Westervoortschen dijk; minste inschr. 
J. Terwindt, Westervoort; gunning aangehouden. 

Kornjum, 7 Jan.: het afbreken der oude 
boerenbehuizinge te Hnzum en het bouwen van 
eene nieuwe stelpliuizing enz., met bijlcvering 
der materialen, onder beheer van den architect 
F. Brouwer; ingek. 20 bilj., waarvan 2 te laat; 
minste inschr. G. Lanting, te Deerzum, voor 
ƒ 11,933. Gegund. 

Kroningen, 7 Jan., onder beheer van het 
ministerie van binncnl. zaken: lo. het onder
houden van- en het doen van eenige vernieu
wingen en herstellingen aan de gebouwen der 
Rijksuniversiteit te Groningen, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 
Dec. '87; ingekomen 9 bilj., als: 

J. Poelman, ƒ 8950 
J. Werkman, » 8796 
E W. Wietsema, a 8778 
T. Y. Jelsma, a 8748 
Ph. Ilindiik», • 8689 
J. de Vries, ï 8585 
A. de Vries, » 8548 
J. II. Muller, » 8458 
A. Sclireudcr Jr., a 8418 
Raming a 8500 

1 biljet van onwaarde. 
2o. het onderhouden van-en het doen van her

stellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 
der liijks-hoogere-burgerschool te Groningen, van 
den dag der goedkeuring van dc aanbesteding 
tot SI Dec. '88; ingek. 9 bilj., als: 

J. Poelman, ƒ 4150 
J. Werkman, a 4127 
3. de Vries, a 3966 
T. Y. Jelsma, » 3787 
A. Schreuder Jr., a 3726 
J. H. Muller, » 3698 
H. J. 1. Walker, a 3694 
J. Versteeg, a 3580 
E. W. Wietsema, » 3485 
Raming a 3540 

1 biljet van onwaarde. 
Vliaslngen, 8Jan.: de onderhoudswerken aan 

de gemeente-eigendommen, ged. '87, in 8 per
ceelen. 

lo. Perc. 1, 2 en 8, het onderhoud der ge
bouwen enz., kaaimuren, beschoeiingen, bruggen 
enz. en schoolgebouwen; ingek. 2 bilj., als: 

D. Bijl, ƒ 4997 
Jos. Monjé, » 4809 

2o. Perc. 4, het onderhoud van plantsoen en 
wegen; ingek. S bilj., als: 

VV. de Dries, ƒ 580 
A. J. Witte, » 550 
J. Huibrechtse, a 413 

3o. Perc. 5, het onderhoud der kachels; ingek. 
3 bilj., als: 

E. J. Bordon, ƒ 360.20 
D. Krug, a 355.34 
Gebr. Koppejan, » 346.60 

4o. Perc. 6, het straatwerk; ingekomen 2 
b"J-, als: 

per M. 
J. Huibrechtse, ƒ 0.14 
P. Tavenir, a 0.13 

5o. Perc. 7, het vervoer, J. P. Huibrechtse en 
J. Poppc, tot diverse prijzen, terwijl de laagste 
inschr. nog onbekend is. 

6o. Perc. 8, het schilderwerk; ingek. 4 bilj., 
als:P. G. Laemoes, voor ƒ 167 2e afd.; 

A. C. Mos, ƒ 481 
A. M. Luitwieler, a 314 
A. llarting, a 244 

alle drie voor de drie afdeelingen. 
Amsterdam, 8 Jan.: het bij- en verbouwen 

van het perceel no. 71 aan de Kalverstraat, onder 
beheer van den architect W. Langhout Gz.; 
ingek. 27 bilj.; 
hoogste insciir. ƒ 28,200 
minste a J. Gorter, Amsterdam, » 19,789 

Hoogenand. 8 Jan.: het bouwen van een 
gemeentehuis; minste inschr. Gebr. Wolrieh, te 
Hoogezand, voor ƒ 7495. 

Nappemeer, 10 Jan.: het afbreken eener 
oude- en het bouwen eener nieuwe behuizing, 
voor A. C. Mulder; ingekomen 7 bilj., als: 
J. E. Wolrieh, te Hoogezand, f 9690 
llaikens, » Appingedam, » 9380 
Gebr. Dieders, a Foksham, a 8976 
Daanje, a Noordbroek, a 8398 
Buurke, » idem » 8226 
M. Thijins, » Sappemeer, a 7876 
II. Vos, » idem a 7783 

V l l a g e , 10 Jan.: de levering van 325,000 
stuks porfierkeien (herbesteding); ingek. 1 biljet 
van Kloos en van Limburgh. te Rotterdam, 

voor ƒ 49.85 per 1000, '»ƒ„ cM. 
» 74.79 » a , ! » / „ » 

N n e r k . 10 Jan.: het gedeeltelijk afbreken en 
het wederopbouwen van een huis mnt boven
verdieping aan den üosterdijk, onder beheer van 
den architect H, A. Buursma; ingekomen 5 
liilj., als: 
J. de Graaf, te Sneek, ƒ 2570 
T. J. v. d. Steel, » idem a 2540 
M. Rondema, a idem a 2280 
C. H. Visser, v idem a 2142 
Th. H. Visser, » idem • 1940 
gegund. 

Leiden, 10 Jan.: het bouwen van een woon
huis, onder beheer van den architect W. C. 
Mulder; ingek. 12 bilj.; als: 
J . Meijer, te Leiden, ƒ 4242 
A. Verhoog Jz., a idem a 4222 
W. v. d. Drift, a idem a 4160 
J. Christiaanse, » idem a 4020 
H. J. Sloots, » idem a 3995 
P. Gestman, a idem » 3990 
K. Hardeman, a idem » 3870 
G. Splinter, a idem a 3850 
H. de Jongh, a idem a 3826 
N. Piket, a idem a 3680 
N. Bink, a idem a 3656 
J. Sirag, a idem a 3360 

Katterdam, 10 Jan.: het maken van een 
bijgebouw aan den nieuwen schouwburg in de 
Acri-van-Nesstraat, onder beheer van den archi
tect J. Verheul Dz.; ingek. 7 bilj., als: 
M. A. 3. Taverne, te 's-Hage, ƒ 44,142 
Hilkes, » Rotterdam, a 41,860 
Vink en Van Prooijen, » idem a 36,980 
G. Bakkus, a idem a 35,950 
II. J. Ileijman & Zn., a idem a 35,494 
B. Hooijkaas, a idem a 34,985 
H. Stelwagen, a idem a 32,350 

Vliaslngen, 10 Jan.: het bouwen van een 
winkelhuis en een woonhuis aan het Betje-
Wolll'splein, aldaar; ingek. 5 bilj., als: 

J. H. v. Ditmars, / 11,950 
P. L. v. Miert, » 11.944 
D. Bul, » 11,893 
P. v. Beers, » 11,600 
C. Maters, » 11,250 

Amsterdam, 10 Jan,, voor Tokening der ge
meente: lo, het bouwen van loodsen enz., op 
het terrein van de nieuwe vuilnisbelt, achter het 
Pompstation van het Licrnurstelsel; ingek. 25 
bilj., als: 

C. J. Maks en Boekholts, ƒ 140,680 
P. Schmidt en Hermans, a 140,000 
E. H. Helle, » 139,800 
F. Ligthart, » 139,000 
W. Greve, Buiksloot, » 138,490 
L. Vlasman, » 138,138 
H. J. Meekers, » 188,000 
P. v. Essen, » 136,777 
K. J. B. v. Damme, » 134,800 
B. Voordendag, » 133,400 
B. Deutekom, » 133,333 
J. Kooij, » 132,740 
C. Maks, » 129,800 
R. C. Dorlas, 1 128,546 
B. v. Buuren, » 127,760 
Cruijir cn Schouten, » 120,868 

J. Koster, ƒ 125,866 
B. A. Wiegerink en Terwindt, a 125,400 
C. H. Fernim, a 124,939 
G. D. v. Doorn, » 123.600 
11. Duiklaar, » 123,̂ 00 
A. Vos Rz., a 122,946 
J. Kalis, > 121,900 
W. H. Struijs, a 121.000 
P. Duinker, » 120.447 

2o. het aanplempen van een gedeelte der 
Kwakcrspncl (hei-besteding); ingek. 6 bilj., als: 

C. v. Boven, ƒ 23,900 
W. Goedkoop, a 23,000 
G. B. v. Doorn, » 19.700 
C. J. Hartog, » 19,700 
L. Pot, » 18,500 
P. Zaan Hz., a 17,683 

3o. het leveren van Andernachsche keien; 
ingek. ,1 bilj., als: 

F. Miehels, ƒ 1.865 v 0 0 r 7500 M» 
dezelfde, » 1.995 „ 70OO a 

W. Goedkoop, a 2.10 per IP. 
4o. hot verbouwen der openbare lagere school 

3e klasse, voor jongens, in liet voormalig Biblio
theekgebouw aan dc Heerengraeht; ingek. 19 
bilj., als: 

E. H. Helle, f 8500 
11. W. A. Paans, » 8280 
F. Luiten, a 7700 
A. v. Wensveen, a 7500 
J. F. Prenzler, a 7500 
A. Paans, a 7100 
W. II. Struijs, » 6930 
II . C. Dorlas, a 6911 
A. Aalders, » 6887 
Cruijf cn Schouten, a 6880 
W. 'J. v. Berkum, a 6688 
K. J. R. v. Damme, » 6665 
D. II. Zeevat, » 6621 
B. Cruijir, » 6560 
F. Raai) makers, » 6380 
P. Goedkoop, a 6280 
G. Woud, a 5975 
.1. Oldigs, » 5857 
R. Repko, » 4689 

Assrn, 10 Jan.: het bouwen van een huis 
met 4 woningen, voor mei. M. Hazelaar, onder 
beheer van den architect G. Stel; ingekomen 15 
bilj,. als: 
J. Wiering, 
E. Lamberts, 
G. Winters, 
H. J. Broekema, 
C. v. Zoelen, 
H. J. Iliehlman, 
II. de Vries, 
D. Neisingb, 
11. Smallenbroek, 
H. Jalving, 
G. B. Broekema, 
J. Jonker, 
D. B. Wiering, 
J. P. Broekema, 
J. Stevens, 
gegund. 

Winschoten, 11 Jan.: het bouwen eener 
overdekte loods voor keienklopperij, met bijleve
ring van materialen, arbeidsloonen enz.; ingek. 
7 bilj., als: 

te Winschoten, 
a idem 
a idem 
» idem 
a idem 
» idem 
a idem 

te Assen, f 2675 
a idem a 2649 
.> idem » 2647 
a idem a 2543 
a idem a 2532 
a idem a 2523 
a idem a 2493 
» idem a 2490 
a idem a 2468 
» idem a 2454 
» idem » 2419 
» idem a 2294 
a idem a 2280 
» idem a 2273 
> idem a 1949 

ƒ915 
1 864 
a 844 
a 823 
a 747 
» 719 
» 689 

II. Musse, 
J. Dik, 
M. Plus, 
G. Heikens Gz., 
J. J. Ilzer, 
P. Ravensberg, 
K. de Grooth, 
gegund. 

Hoordplaat, 11 Jan.: het maken van werken 
tot oeververdediging van den calamiteusen Hoofd-
plaatpolder; ingek. 18 bilj., als: 
A. M. Liineevcld. Hardinksvcld, ƒ 69,600 
A. Boer, Sliedrccht, » 58,825 
L. Kalis, idem » 57,805 
Abr. v. d. Beek, Zaamslag, a 57,000 
P. Monjé. Brcskcns, a 66,730 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, » 56,065 
M. v. d. Hoek, Neuzen, a 65,400 
J. Leijs, 's Heer-Aiendskerko, » 54,900 
J. Lindenberg, Wemeldin'ge, a 54,054 
P. J. Visser, Ilansweerd, » 64,598 
C. D. Bolier, Scherpenisse, » 54,293 
C. Roskam, Sliedrecht, » 63,825 
P. A. v. d. Velde, Neuzen, » 53.400 
J. Jansen, idem • 53,285 
J. Tollenaar, idem » 63,100 
B. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke, » 62,710 
J. v. Eck, Hardinksveld, a 52,384 
C. de Wilde, Krabbendijke, a 52,380 
Rami.ig » 66,385 
x A b k o i i d r . 11 Jan.: het bouwen van eene R.-K. 
kerk met toren, sacristie, kapellen enz., onder 
beheer van den architect A. Tepe, te Utrecht; 

< 
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ingek, 25 bilj., als 
Klaanvater, te Bussum 
Andri essen, 
Jansen, 
Van Rassel, 
Dessing, 
Vermeer, 
A. v. Dommelen, 
A. Peters, 
Reusing, 
Mulders, 
Wen ting, 
L. Struijcken, 

Hilversum, 
B Utrecht, 
> idem 
> Gouda, 
B Zevenbergen, 
B Nijmegen, 
B Zonderen, 
> Kuilenburg, 
» Raaindonksveor. 
» Abkoude, 
» Groningen, 

/ 109,000 
» 108,500 
» 93,240 
> 91,659 
> 91,600 
B 91,300 
» 90,999 
» 90,600 
> 88,500 
» 87,500 
J 87,390 
» 86.980 

Bekhuis, 
Hendriks, 
Vos, 
Van Schaik, 
Nieboer, 
Roozenburg, 
Slenters, 
Raaijmakers, 
Peniuin, 
Groenendaal, 
Josef, 
Rodenrijs, 
Stieltjes, 

te Leeuwarden, 
» Os, 
» Utrecht, 
* idem 
» Oosterbeek, 
» Naaldwijk, 
» Haarlem, 
> Nieuwerainstel, 
» Berkel, 
» 's-Hage, 
» Utrecht, 
B 's-Hage, 
B idem 

nil legem, 
als volgt: 

11 Jan.: het uitdiepen van do Vosscnvaart over ruim 1200 M.; ingeschreven 

Woonplaatsen inschrijvers. 

A. Sonnovold, Haarlem, 
De Vaal Gouda, 
Kromhout, llennobrock, 
A. Trouwer, Hillegom, 
A. Trijling, Rotterdam, 
P. Degenaar, Haailommerm. 
A. Goosscns, idem 
C. Degenaar, idem 
J. Vinke, idem 
P. de Koekoek, idem 
J. de Groot, idem 

mot dc specie 
perc. liporc. 2| perc. 3 

ƒ488 

1625.50 

/' 120 ƒ 128 

100 I 65 

zonder specie 
perc. 1 I perc. 2 I perc. 8 

ƒ 1820 
800 
960 

736 

790.50 

ƒ676 

676 

674.60 
687.17 
600 

ƒ 175 

150 

80.25 
229.67 
180 

f 150 

180 

125 
132.17 
200 

f 1930 
1200 
1080 
875 

3223 
953 
969 
879.75 
949.01 
980 

Kabauw, 11 Jan.: tic levering van 36 eiken
houten banken voor de R.-K. kerk, te Kabauw; 
ingek. 27 bilj., als: 
J. C. v. Roijssen en J. P. M. Nelissen, 

Haarlem. 
D. II. v. Kent, Utrecht, 
A. J. v. Kleef. Lopikkapcl, 
A. v. Zuilen, llocnkoop, 
J. M. Wolft'. Utrecht, 
J. Routing, Abkoudo, 
J. Bouwman Jz., IJselstein, 
A. Poot, idem 
J. A. Dumolin, Vinnen, 
C. Nicolaa, Utrecht. 
J. v, Groenendaal, 's-llagc. 
C. P. W. Dossing, Gouda, 
J. Tb. do Vos, Hoogland, 
J. Gassc, Harmeien, 
N. Stricn, Lopik. 
II. Peltenburg, Schoonhoven, 
II. v. Beteren, Murmelen, 
G. v. Ileoswijk, Evcrdingon, 
H. de Groot, IJselstein, 

ƒ 2173 
B 2160 
B 1979 
» 1910 
B 1842 
» 1743 
» 1728 
B 1590 
B 1658 
» 1540 
> 1535 
B 1629 
» 1524 
» 1460 
B 1448 
II 1441 
B 1438 
B 1420 
II 1410 
» 1400 
B 1393 
B 1368 
» 1275 
B 1249 
B 1245 
II 1169 
B 938 

J. T. v. d. Mei, ƒ 100 
H. 1'. de Vries, B 100 
H. de Jong, » 97 
D. G. v. d. Werft", B 94 
Wed. A. J. v. d. Weill', » 93.84 
S. Hoogeveen, o 92 
gegund. 
Raming ƒ 98 

Perc. 3, overige gebouwen cn bruggen; ingek. 
8 bilj., als 

A. v. Noord, idem 
C. D. Hoornenburg, idem 
C. v. d. Borg, Boskoop, 
L. G. Struijcken, Gellikum, 
I'. M. H. Jansen, Uumpt, 
P. Bi-idéé, I.angerak, 
A. Mnarschalkerweerd, Amsterdam, 
J. .lansen, Schoonhoven, 
gegund. 

Hreda. 11 Jan.: het metsel-, stukadoor-, cn 
hardsteemverk, henoodigd tot het bouwen van 
twee wooiibuizen met bovenkwartieren op een 
terrein, gelegen aan do Korte Markstraat, onder 
behoor van don architect J. A. Oomes; aangenomen door A. Klcmans & Co., te Prhisenhage. 
voor J 2850. 

Overloou, 12 Jan.: het bouwen van oen toren, 
cn het herstellen van liet dak der R.-K. kerk 
enz., onder boboer van den architect C. Franssen, 
te Tegelen; ingek. 11 bilj., als: 
J. v. d. Weerde, 
A. Jansen, 
H. Koi-stjens, 
.7. II. Iloiniaats, 
H. de la Roy. 
J. Groonondaal, 
L. Stoffels, 
J. Verlank, 
Am. Korting, 
A. Liihtovcld, 
Jns. Wijnhoven, 

l ioi iki ini . 12 Jan.: liet onderhoud dor go-
meeiitegehotiwen, bruggen on werken, god. het 
le halfjaar '87. 

Perc. I, gemeentehuis; ingek. 7 bib., als: 
H. P. de Vries, ' / 80 
.1. T. v. d. Mui, » 78 
S. R. v. d. Werft', » 76 
Wed. A. J. v. d. WerlT, » 75 
G. II. Vollmer, > 69 
II. do Jong, , C0 
S. Hoo'zoveen, > 48 
gegund. 
Raming » 57 

Perc. 2, scholen 1. 0.; ingek. 8 bib, als: 
S. R. v. d. Wcrir, ƒ 108 
G. II. Vollmer, » 102 

te Altfort, /" 7870 
B Beugen, B 7227 
B Sam beek, B 7060 
ii Alforden, » 7027 
B Kessol, B 7025 
B 's-llage, » 6871 
» Tegelen, II 6649 
B Kcssel, B 6480 
B Borgen, » 6461 
B idem » 6222 
B Vierlingshoek. 11 6206 

H. P. dc Vrios, ƒ 489 
S. R. v. d. Wcrlf, B 420 
D. G. v. d. Werft', • 392 
II. dc Jong, B 366 
Wed. A. J. v. d. WerlT, » 354 
G. H. Vollmer. B 344 
J. T. v. d. Mei, B 340 
S. Hoogeveen, «210 
gegund. 
Raming B 445.40 

Perc. 4, steenwallon; ingek. 8 bilj., als: 
W. A. J. v. d. Werft', ƒ 236 
11. de Jong, B 230 
H. P. dc Vries, » 223 
S. R. v, d. Werff, » 206 
D. G. v. d. Werft. B 198 
G. H. Vollmer, B 179 
J. T. v. d. Moi, B 175 
S. Hoogeveen, » 150 
gegund. Raming /' 236 

Amsterdam, 12 Jan.: do levering van diverse 
benoodigdlieden, voor rekening van het ministerie 
van koloniën; minste inschr. waren: 

Perc. 1, 11,600 KG. afval van katoen, I. L. H 
Smits & Co., Amsterdam, /' 5562.20. 

Perc. 2. 3850 M. nieuw linnen. Van Dooren en 
Van der Berden, Bokstel, /' 977.90. 

Perc. 3, 3753 M. drilling. Ankersmit & Co., 
Deventer, ƒ 728.07'/,-

Perc. 4, zeiigaren, Zeilmaker & Co., Amster
dam, /' 2211. 

Perc. 5, kommaliewantsgoed, Van der Meulcn 
& Co., idem 348.32V,. 

Perc. 6, gereedschap, C. Willemsz, idem 
ƒ 1737.70. 

Porc. 7, hang-en sluitwerk, dezelfde,/'2393.60. 
» 8, gasfittings, R. S. Stokvis & Zn., Rot

terdam, ƒ 105.68. 
Porc. 9, divers staal, Hotz & Co., idem 

/ 1871.63. 
Porc. 10, divers ijzer en ijzerdraad, Dikcma 

cn Chabot, idem. ƒ 8719.66. 
Porc. II, plaatijzer, dezelfden, ƒ 7207.65. 

» 12, ijzeren haken on kousen, J. B. Priem, 
Amsterdam, ƒ 126.89. 

Perc. 13, 25 schoepssmederijen, A. Martens, 
Delft, ƒ 1342. 

Porc. 14, 65 ijzeren waterkisten voor 1000 lit., 
Th. Lomm, Ki-diugen. ƒ 2008.50. 

Perc. 15, houtschroeven, Van den Berg & Co., 
Amsterdam, J 717.371/,. 

Perc. 16, schroef- en moerboutcn en klink
nagels, P. v. Thiol & Zn., Boek-en-Donk, ƒ 1937.71. 

Porc. 17, draadnagels, dezelfden, f 704.94. 
B 18. spijkers, II. de Heus & Zn,, Rotter

dam, ƒ 1267.92. 
Porc. 19, draad- cn plaatkoper, koperen spij

ker en koporsnldcer, dezelfden, ƒ 4858.87. 
Perc. 20, lood cn looden pijpen, R. S. Stokvis 

& Zn, Rotterdam, ƒ 475.121,,. 

86,836 Perc. 21, 7200 KG. zink in bladen, Surie en 
84.990 Lingeman, Amsterdam, ƒ 1470.96. 
84,270 Porc. 22. 9 M ' linden- en 1 M s perenhout, De 
83,400 Gocdoren & Zn, Linschnten, f 777. 
82,845 Perc. 23. scheepsgieters, sloepiiemen cn haak-
82,800 stelen, B. Schilte & Zn, IJselstein, f 1643.30. 
82,500 Perc. 24, diverse ledersoorten, J. A. G. Wessels, 
82,400 Utrecht, ƒ 3015.60. 
81,950 Perc. 25, vcrlicbtingsmiddelen, BechtcnDysc-
81,753 rinek, Amsterdam, ƒ 881.30. 
79.980 Porc. 26, dok- cn patcntglazen, dezelfden, 
78,290 f 1084.40. 
75,500 Perc, 27, 3000 KG. gcm. loodwit, G. Greve, 

Utrecht, f 720. 
Perc. 28, 14,500 KG. loodmenie, Gebr. Abra

hams, 's-Hage. ƒ 2559.25. 
Porc. 29,14,500 KG. idem dezelfden, ƒ2668.25. 

B 30, 12,000 B B B B 2118 
B 31,12,500 B B Vissering cn Lcly, Am

sterdam, ƒ 2117.50. 
» 82, 6,000 « zinkgrijs, II. J. Klijn de 

Jongh, Amsterdam, ƒ 962. 
Porc. 33, 1000 boekjes dukatengoud, De Boer 

en Van der Scliuijt, idem /' 744. 
Porc. 34, verfwaren, Gilhuijs & Co, idem 

f 1314.35. 
Perc. 85, verfwaren, Iloogeweg en V. Zamoren, 

idem f 740.15. 
Perc. 36, 9000 KG. gek. lijnolie, F. Albcrdingk 

& Zn, idem ƒ 2285.10. 
Porc. 37, paklinnen, Vissers en Eijeken, Geldrop, 

ƒ 1371. 
Perc. 38, 12,000 M. dril, .1. Klias, Strijn. Z'4332. 

11 39. soldeer cn koper, H. J. li lijn de 
Jongh, Amsterdam, ƒ 589.20. 

Perc. 40, lederwerk, D. P. de Boov, 's-Bosch, 
ƒ 5054.37'/,. 

Porc. 41, lederwerk, T. M. v. Grinsven, idem 
f 10,582.90. 

Wrstervoort, 13 Jan.: het verbouwen eener 
school tot woning, voor rekening der gemeente; 
ingek. 7 bilj, als: 
M. Hoisting en W. J. G. Gripman, Arnhem, ƒ 4180 
.1. Mulder, idem B 3723 
H. A. v. d. Sandon, Arnhem on H. 

Snelders, Duiven, 1 8342 
E. F. ten Bosch, Westervoort, B 3293 
L. Jansen, idem » 3068 
II. J. Massclink, Arnhem, B 2979 
W. A. Kok, idem 11 2763 

Haarlem. 13 Jan.: het stellen van 3 hij dc 
gemeente voorhanden portland-cementputten, 
hot leggen van 70 M. riool van portland-cement, 
het leveren cn loggen van 95 M. hardsteenen 
trottoirbanden, hot maken van zinkputten met 
spruiten, hot leggen van bestratingen aan de 
Kinilorhuisvost. dc Nicuwegracht, het Nassau-
plein, de god. Kraaienhorstergracht, de Plantage 
en dc god. Oudegracbt, te Haarlem, in twee 
perceelen. 

Perc. 1, ingekomen 8 bilj, als: 
C. Bos. tc Haarlemmerméér, ƒ 11,388 
II. London, ,1 Haarlem, » 10,994 
G. P. J. Beccari, * idem 1 10,706 
Th. J. Verzijlbergh, B idem B 10,500 
S. B. Peijra, B idem B 10,450 

idem 11 10,448 
idem » 10.200 

C. Romeijn, 
H. C. v. d. Velden 
Wed. A. Reijn-

dors Jz, B idem 
Raming 

Porc. 2, ingekomen 8 biljetten als 
H. C. v. d. Volden, tc Haarlem, 
G. P. J. Beccari, 
II. London, 
C. Bos, 
C. Romeijn, 
S. B. Peijra, 
Th. J. Vorzijlborgh, 
Wed. A. licijndors Jz, 
Raming 

10,067 
10,495 

/' 4000 
B 3873 

3661 
idem 

B idem 
B Haarlemmermeer, » 3634 
» Haarlem, 11 8398 
s idem B 3225 
B idem a 3200 
» idem i) 3193 

2000 
Nog niet gegund; uitspraak a.s. Donderdag 
Hengt-loo (Ov.), 13 Jan, voor rekening van 

dc hoeren Blenken: lo. het bouwen van een 
woonbuis, onder behoor van den architect J. 
Moll; minste inschr. Wesselink, te Mcngeloo, 
voor ƒ 6270. 

2o. het bouwen van 2 woningen, onder beheer 
van dcnzolfdon architect; minste inschr. Van den 
Borg, te Hengelos, ƒ 2790. 

Hengelo* (Ov.), 13 Jan.: het bouwen van 2 
woningen voor W. E. Kolk, onder beheer van 
don architect J. Moll; minste inschrijver H. J. 
Frantsen, te Hcngeloo, voor ƒ 2100. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E K 
van ZATERDAG 22 JANUARI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 24 Jan. 

Heerenveen, te 11 uren, bij W. J. van der Duijm: het doen van 
eene belangrijke vergrooting eener boerenplaats onder Terwispel bij den 
Uilesprong, bewoond door J. Jager. Aanw. gehouden. 

Hulsum, te 11 uren, door burg. en weth. van Leeuwarderadeel: het 
gewone en buitengewone onderhoud van gemeentewerken, ged. het le 

alfjaar van '87, in 7 perceelen. Inl. bij den gemeenteopzichter L. B. 
Wesselius. 

Arnhem, te 11 uren, door de architecten G. J. van Gendt en C. M. 
G. Nieraad, in het kofliehuis van Hermsen, aan de Nieuwe Kraan: het 
bouwen van een winkelhuis met afzonderlijke woning aan de Koning
straat en van 3 winkelhuizen aan dc Klarenstraat, aldaar, in 2 perc. 
Aanw. gehouden. 

'•-Hage, te 11'/, 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 teLoiden, van 
den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dee. '87. 
Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz, te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen, te Leiden. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 29,500. 

Amsterdam, tc 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van vloeren in de slachthuizen der algemeene slacht

plaats in de Stadsrietlanden; 
2o. het leveren van houten voorwerpen voor de algemeene slachtplaats 

in de Stadsrietlanden; 
3o. het maken van steigers en afsluitingen voor de algemeene slacht

plaats en veemarkt in de Stadsrietlanden. 
Inl. aan het technisch bureau op het terrein. (Zie advert, in n". 3.) 
Lolden, tc 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van bouwmaterialen enz. i.i 16 perc; 
2o. de levering van 60 tweepersoons schoolbanken. 
Groningen, te 12 ., uren, door burg. en weth.: het maken en leve

ren van 11 stuks schoolbanken voor de heide hulpscholen. 
's-Hage, tc 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden en gedeeltelijk vernieuwen ged. '87 van de straat-, 

grint-, schelp- en puinwegen ; 
2o. het verlengen van de Rijswijksche straat; 
So. het rioleercn van een gedeelte van den weg langs het Kanaal. 
Kaprl le (Zoel.), to 3 uren. door F. Koopman Jz, bij J. Lodewijk: 

het bouwen ocnor nieuwe graanschuur on gevolgen, op zijn hofstede, 
aldaar. Aanw. één uur vóór do besteding. 

Horst (L), te 3 uren. door burg. on weth.: 
lo. het bouwen eener nieuwe school voor lager onderwijs met corridor, 

privaten cn bergplaats; 
2o. het bouwen eener nieuwe ondcrwijzorswoning met privaat en 

bergplaats, cn al dc voor dit werk benoodigde materialen enz, in het 
gehucht Amerika, gcm. Horst 

Inl. bij den architect Corbeij, te Reuver. Aanw. 24 Jan, te II uren. 
Lemmer, door het dijksbestuur van het waterschap de Zeven-

Grietenijon-en-Stad-Slotcn: 
lo. de levering van palen cn gordingen, in 8 perceelen; 
2o. het onderhoud van de rijwegen van het waterschap, ged. 87, in 

3 perceelen; 
3o. hot uitvoeren van drio kleine perceelen aardewerk, ten westen 

Zandvoorderhook; 
4o. het vergrooton van dc hooiopslagplaats bij Schoterzijl, het afzagen 

en uitwegen van paalwerk in Breedsehar en het maken van een steenen 
vocting. aldaar. 

Dinsdag, 2.» Jan. 
Zwolle, tc 11 uren, door H. Blankvoort, bij Brouwer in dc Roode 

Leeuw: het bouwen van een nieuw bocrenwoonliiiis. Aanw. 20 Jan.. te 
10 oren. 

Elburg (Geld.), te 12 uren, door burg. en weth.: het vergrooton van 
de 2e openbare school met onderwijzerswoning, aldaar. Aanw. gehouden. 

'•Hage, te 1 uur, door hot ministerie van koloniën, in hot gebouw 
Kazernestraat no. 3. de levering van: porc. 1 en 2 verzinkt ijzerdraad 
no. 5; porc 3, ijzeren haakvormige isolatordragoi-s. 

Nleuwveen. te 3 uren, in hot logement van dc Wed. T. van Vliet: 
het bouwen van een woonhuis met icliuur en hooiberg, op de hofstede 
howoond door J, van Leeuwen, in den polder Zevenhoven, onder Mydrecht 
Inl. bij den architect E. G. Wcntink, tc Schalkwijk. Aanw. 25 Jan, tc 
12 uren. 

Mldwoldr (Gron.), te 3 uren, door burg. cn weth.: hot. bouwen van 
een werkbuis onder bijlevering van alle materialen. Aanw. tc 11 uren. 

NoestdIJk (Utr.), door den intendant van het koninklijk particulier 
Domein: het bouwen van een smederij met brandspuitlniis opgenoemd 
Domein, in de nabijheid van het koninklijk particulier paleis. Bilj. 
inzonden voor 25 Jan, tc 11 uren, op hot bureau van den intendant. 

Legrmerr (Fr.), door het ilijksbostuui- van bet waterschap dc Zoven-
Grictenijcn-en-Stad Sloten, bij Hielkcina op het Duisterheide: do leve
ring van riviergrint, brik, zeegrint, kalkkiezel enz, in verschillende 
perceelen. 

Woensdag, 20 Jan. 
's-llage, tc 11 uren. door hot ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluis cn bij behoorende werken te Vinnen, prov. 
Zuid-Holland, behoorende tot dc werken voor den aanlog van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam mot do Merwcde. Inl. bij den hoofd

ingenieur Wellan, te Utrecht, on den ingenieur Escher, te Gorichem. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 2380. 

Donderdag, 27 Jan. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van koloniën: de leve

ring van stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen, haaknagelsen 
stalen rnoerringen, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Beetsterswaag (Fr.), te 11 uren, door burg. cn weth. van Opster-
land: dc levering van pl. m. 378 stère riviergrint en 40,000 vlakke 
straatklinkers, Waalvorm, in 2 perc. Inl. bij den gemeenteopzichter. 

Bertsterzwaag (Fr.), te 11 uren, door do commissie van behoor over 
den kunstweg Bergum—Heerenvcen, ten gomeentehuize : do levering van 
pl. m. 350 H * grint en 204,000 vlakke straatklinkers, Waalvorm, in 2 
perc. Inl. bij den opzichter van genoemden kunstweg. 

(ironingen-Opelndp, tc 8 uren: hot bouwen van een nieuwestelp-
huizing. Inl. bij J. van tlor Molon. tc Buitenpost. 

Vrijdag, 29 Jan. 
's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud cn het doen van eenige herstellingen aan het Rijkspost- en 
tolegruafgeboiiw te Amsterdam, god '87, '88 en '89. Inl. bij don rijks
bouwmeester in het le district, te 's-Mage en don opzichter der lands
gebouwen G. J. Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. gehouden. 
Raming f 7326. 

's-llage. to 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden van- en het verrichten van eenige herstellingen aan hot 
Rijkspostgebouw te Haarlem, ged. '87, '88 en '89. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het lo district, te 's-llage, en den hoofdopzichter der 
landsgebouwen G. .1. Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 24 Jan, 
tc 11 uren. Raming ƒ 1086. 

's-Hage, tc 1 uur, door bet ministerie van waterst. enz.: het 
onderhouden cu herstellen van het post- en telegraafgeheim tc Dordrecht, 
van den dag der kennisgeving van de goedkeuring van dc aanbesteding, 
tot en met 31 Dec. '89. Inl. bij den rijksbouwmeester in bet 2e district, 
te 's-Hage, en den opzichter der landsgebouwen J. Bartols, te Rotterdam. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 2100. 

Muiderhtrg. te 1 uur. dooi- kerkvoogden der Ncd. Herv. gemeente, 
in het hotel «bot Rechthuis": het verbouwen van de pastorie der Ned. 
Herv. gemeente, met bijlevcring van allo materialen. Inl. bij don archi
tect G. W. Vixscboxse. te Amsterdam. Aanw. 26 Jan, te 1 uur. 

Nijmegen, door buig. cn weth.: de levering van het voor het 
overlaatveer god. '87 benoodigde hout. 

Zaterdag, 2» Jan. 
Rotterdam, te 12 uren. door het bestuur dor Rotterdamscho vcr

eeniging voor gymnastiek- en zwemscholen, in het café Fritschy: bet 
daarstellen van een drijvende zwem- en badinrichting, te leveren op de 
Maas. bij dc Boompjes beneden de Willemsbrug, te Rotterdam. Inl. bij 
den architect W. C. Cocpijn. (Zie advert, in n". 3.) 

Varsrveld (Geld.), to 3 uren. door den architect Krecftcnberg. ten 
huizo van D. W. Grutterink, namens Jhr. W. Strick van I.inschoten: 
het bonwen van een woonhuis, in massa en porc. 

Bergum, tc 4 uren. door burg. en weth. van Tiotjcrksterailecl: het 
bouwen van een brandspiiitbiiisjo mot prison, te Bergum, benevens de 
levering van 128 palen voor de veemarkt Aanw. 27 Jan, to 11 uren. 

sneck. 'sa»onds 8'/, uren, bij R. van Ilriessen: bet afbreken van een 
oud en het bouwen van oen nieuw hoerenhuis. Inl. bij den architect 
F. Swart, to Sneek. 

Bergrn-op-Zoom, door Job. II. A. la Rivióre: hot bouwen van een 
houtmagazijn, zonder levering van hout en pannen. Inl. bij den architect 
R. H. t'. van Somoron. Aanw. gehouden. 

Krulnlngen (Zeol.1. door burg. cn weth.: dc levering, vrij op den 
wal aan dc Schoorsche brug, van 50 M' grint van 3—6 c.M. en 450 IP 
grint van 1—3 CM. 

Leeuwarden. door den aannemer T. Hilarius Wz.: het verven enz, 
van het sectiegebouw nabij hot academisch ziekenhuis en van de douane-
goederenloods en park nabij bot station, beiden te Groningen. 

Maandag. 31 Jan. 
Rotterdam, te 12 uren, door don provincialen inspecteur der directe 

belastingen: bot onderhouden van- cn het verrichten van eenige her
stellingen aan do Rijksgebouwen der invoerrechten te Ilook-vaii-llolland, 
van af den dat; der kennisgeving van dc goedkeuring der aanbesteding 
tot 31 Dec. '89. Inl. bij don rijksbouwmeester te 's-llagc en den op
zichter bij do landsgebouwen .1. Kartels, te Rotterdam. Aanw. 24 Jan, 
te 1 uur. 

Foudgum (Fr.), 's avonds 9 uren, door den president-kerkvoogd der 
IIci-v. gemeente: hot bouwen eener nieuwe pastorie, ten dienste der 
Herv, gemeente van Foudgum cn Kaard, Inl. bij K. Kouning. tc Tor
naard. Aanw. 27 Jan, tc 11 uien. 

Dinsdag. I l'ebr. 
Utrecht, te 2'uren, door do maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aan het contraalbiireau: Besték no. 446, bot verrichten 
van grondwerken, bet leggen en wijzigen van sporen en wissels en het 
uitvoeren van eenige bijkomende werken, ten behoeve van de uitbrading 
dor werkplaats op bot station Zwolle Inl. aan genoemd bureau cn bij 
den sectie-ingenieur W. J. Klerk de Reus, te Moppol. Aanw. 24 Jan, 
tc 1 uur. (Zie advert, in «°. 3.) 

Woensdag, 2 l'ebr. 
I lar l lngrn, to 12 uren. door liet dijksbestuur van het waterschap 

der Vijf-ileelen-zecdijkon-huitendijks. in liet koffiehuis dc Nederlanden: 
dc levering van 560 stuks rangen van 75/,o HG. 

200 » II B 6 » 
2900 » ii » 5 B 

Bilj. inzonden één uur vóór dc aanbesteding, ter secretarie van het 
waterschap. 

i 
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stompwljk (Z.-H.), dooi- N. Olsthooni: het amoveeren van het be
staande en het wederopbouwen van een woning met stalling. Inl. bij 
P. C. Dessing, te Stompwïjk. Aanw. 25 Jan., te 10 uren. 

Donderdag , 3 I rhr. 
Wateren (Dr.), op den huize Zorgvliet, door Mr. L. G. Verwer: de om

bouwing c. a. van een stoom botei-fabriok te Elsloo. Inl. bij den architect 
II. Vrijburg, te Oosterwolde (Kr.). 

Vrijdag, 4 Febr. 
Dlnxperleo (Geld.), te 12 uren, door de commissie voor christelijk 

schoolonderwijs, in de catechisecrkamer naast de pastorie der Herv. 
gemeente: het bouwen eener school met onderwijzerswoning. Aanw. 
te 11 uren. 

Zaterdag, 5 Febr. 
BorkeUe. te 1 uur, in bet koffiehuis van II. I). Elbrink, voor reke

ning van J. H. Wijers: 
lo. het verbouwen van de villa Mijn Rust met koetshuis, stalling en 

tuinmanswoning; 
2o. bet bouwen van een nieuw heerenhuis naast_het vroegere loge

ment »de Schuur". Aanw. 29 Jan., te 10 uren. 
Nleuwerkerk (Zeel.), door het bestuur van den polder de Vier Bannen 

in Duivelend: de levering van 700 M' grove onderhoudsgrint voor den 
wal, waarvan 350 M 3 . teStevensluis onder Nieuwerkerk en 350 M* aan 
den zeedijk onder Ouwerkcrk tegenover de Willemsbrug, te leveren vóór 
1 Juni '87. Bilj. inzenden vóór 5 Febr.. aan den dijkgraaf van genoem
den polder F. Bouman. 

Maandag, 7 Febr. 
Bolsward, door het dijksbestuur van Wonseradeels Zuiderzeedijken: 

de levering van 700 grenen palen a (12 d.\I.; 800 idem it 53 dM.; 880 
idem ii 85'/- dM.; 40 zware eiken gordingen; 30 lichte idem; 70onder-
maatscho idem; benevens 20 lasten balstcen. Bilj. inzenden vóór7Febr. 

Dinsdag, 8 Febr. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 453, het maken van 
eene douaneloods met daarmede in-verband-staande werken te Rozen-
daal. Inl. aan genoemd bureau en bij den sectie-ingenieur II. E. Beunke, 
te Breda. Aanw. 27 Jan., te 11 uren. Raming ƒ 37,800. (Zie advert, 
in és, 4.) 

Weensdag, t l Febr. 
Drachten (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Smallingerland: 
lo. het verbouwen der Bovenbuurtsejiool, te Drachten; 
2o. het maken eener separatieschutting enz., in de school aan den 

straatweg te Z.-Drachten. 
Inl. bij den gemeente-bouwmeester. Aanw. 5 Febr., te 5 uren, aan

vangende aan het werk sub lo 
Rarllngen, te 12 uren. door het dijksbestuur van bet waterschap 

der Vijf-deelen-zeedijken-buitondijks, in het koffiehuis de Nederlanden: 
het aanleggen van eene steenglooiing over eene lengte van 143.45 M. 
en bet daarnevens verzwaren van den zeedijk, terzelfder lengte, tusschen 
Harlingen en Surig, steen 50 a 49. Inl. hij den opzichter J. R. Posthuma, 
te Almenum, aan den zeedijk bij Harlingen. Aanw. 7 Febr., te 1 uur. 

Heerenveen, ten kantore van K. Wierda: eene belangrijke vertim
mering aan de boerenbebuizing, bewoond door H. van Dijk, te Hempens. 
Inl. bij M. K. de Jong, te Oldeboorn. Aanw. 1 Febr., te j l uren. 

Donderdag. 17 Febr. 
Sommelsdljk , te 6'/, uren, door dijkgraaf en gezworenen van de 

polders bet Oudeland enz.: de voor bovengenoemde polders in '87 be
noodigde 400 M J onderhoudsgrint. 

Vrijdag, lx Febr. 
's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van eenige werkzaamheden in bet gebouw voor bet ijkwezen 
te Maastricht en het onderhouden van dat gebouw, van af den dag der 
kennisgeving van de gunning van het werk tot en met 31 Dec. '89. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in bet 2e district, te 's-Hage, en den hoofd
opzichter der landsgebouwen J. J. G. Rinkcs, te Breda. Aanw. i l Febr., 
te 12 uren. Raming f 790. 

Weensdag, 23 Febr. 
's-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: bet 

maken van de gebouwen en eenige andere werken op de stations Drunen 
en Vlijmen voor liet gedeelte Baardwijk—'s-Boscb van den spoorweg 
Zwaluwe—'s-Bosch. Ini. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te 's-Bosch. Aanw. 15 en 16 Febr., te 11 uren. Raming 
ƒ 98,000. 

Op onbepaalden datum. 
Hillegem (Z.-H.), door den architect Jb. Guldemond: het bouwen 

van een gebouw, ingericht tot wagenhuis, paardenstal en bergplaats, 
op de bloemisterij van Gebr. Van Til, buurt Weerenstein, aldaar. 

Prijsopgaaf gevraagd van 12,000 stuks ironbricks, groot 15',, X 81 
cM. Monsters en aanbiedingen bij den gemeente-architect te Nijmegen, 
tot 5 Febr. (Zie advert, in n'. 2.) 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Kroningen, 13 Jan.: het gedeeltelijk af

breken van een pakhuis, cn hetbouwen van een 
koetshuis met stalling, kantoor en bovenwoning 
onder beheer van den architect K. Hoekzema; 
ingekomen 19 bib., als: 

N. v. Huizen, ƒ 4686 
D. Janssen, » 4686 
L. Oldenburger, » 4270 
T. Y. Jelsma, » 4183 
D. Dalmolen, » 4180 
J. Haupt, » 4123 
D. Dooijes, • 4076 
J. H. Muller, » 4044 
D. S. Diddens, » 3987 
G. Meulink, » 3972 
E. W. Wietzema. » 3968 
J. de Vries, » 3935 
E. Peters, » 8877 
J. S. Visser, » 3809 
F. Roders, » 3796 
M. Scheen, » 3783 
H. Janssen, » 3720 
H. Berends, » 3617 
H. Maas, » 3688 

Drachten, 14 Jan.: het bouwen van een 
woonhuis voor P. C. Simon, onder beheer van 
den architect D. D. Duursma; ingekomen 16 
bilj.; als: 
O. Óm-inga, te Haulerwijk, ƒ 9888 
W. v. d. Velde, » Drachten, » 8875 
M. Wibbelink, » idem » 8849 
T. Beek, » idem • 8779 
A. v. d. Wijk, » Lippenhuizen, » 8777 
P. Vonk, » Ureterp, » 8642 
S. Kijlstra. « Drachten, » 8578 
B. Bloembergen, » Rottevalle, ï 8485 
D. Beek, » Drachten, » 8443 
J. Wibbelink, i> idem » 8431 
D. Oosterbaan, • idem » 8387 
R. A. v. d. Veen, • Terwispel, » 8229 
De Vroeg, » idem » 8167 
II. Eldenng, » Suameer, » 8163 
K. A. v. d. Veen, » Drachten, » 8160 
J. KI. Duursma, » idem » 8152 

's-Hage, 14 Jan.: het onderhoud van scholen 
en onderwijzerswoningen te 's-Hage en Scheve-
ningen; ingekomen 10 bilj., als: 

's-Hage Scheveningen 
F. P. de Haas, ƒ 20.000 ƒ 5400 
A. Stigter, 19,000 
IL v. rJergen Henegouwen, 18,999 
W. P. Teeuwisse, 18,900 4273 
W. Korrebijn, 17,600 4420 
J. v. Litb Jr., 18,000 3500 
W. Franke, 16,826 4450 
H. E. dc Baan, 4220 
J. de Niet Az., 3567 
W. Ch. Kuiper, 3470 

Lemmer, 14 Jan.: eene vertimmering der 
boerenhuizing en herberg »'t Wapen van Lem-
sterland", te Oosterzee; minste inschr. L. S. v. 
d. Molen, te Oosterzee, voor f 2870. 

«rljpskerk, 14 Jan.: het bouwen van een 
gemeentehuis met conciërgewoning, onder be
heer van den architect Viets, teZuidhorn; ingek. 
15 bilj., als: 
T. V. Jelsma, te Groningen, / 2933 
J. Haupt, » idem » 2929 
J. H. Muller, » idem » 2921 
E. W. Wietzema, » idem » 2846 
Sikkens, > Niehove, » 2582 
Meijer. » Grijpskerk, » 2540 
Formsma, » idem » 2624 
Schreuder, » idem • 2477 
Vogelzang, » Oldehove, » 2417 
Gros, » Garijp, » 2400 
Westra, » Burum, » 2372 
Jac. Hiiiiinga, • Oldehove, « 2369 
Zuidersma, » Zuidhorn, > 2287 
Kooi, > idem » 2237 
J. Dijkstra, » Niezyl, » 2188 
gegund, 

Breda, 17 Jan.: het maken van den opbouw 
op de reeds gemaakte fundeeringen voor een 
stoombierbrouwerij, voor F. H. lil. Smits van 
Waesberghe, onder beheer van den architect k. 
Verlegh; ingek. 8 bilj., als: 
J. J. Kooijmans, te Dordrecht, / 58,827 
C. Bastiaansen, s Bergen-op-Zoom, » 49,168 
A. du Vijn. » Dordrecht, > 48,300 
C. Mulders, » Raamdonksveer, > 45,448 
J. P. Kleiner, > Breda, > 45,000 
A. Millenaar, s idem » 43,794 
Th. Kessels, » idem » 88,670 
A. Verhagen & Zn., i idem » 86,799 
gegund. 

M.-Annaparorliie, 17 Jan.: lo. het onderhoud 

de gemeentewerken, ged. het le halfjaar van 
'87; gegund werden: 

a. Timmerwerken. 
perc. 1, T. R. Bijlsma, St.-Annaparochie, f 608 

» 2, D. Wetterauw, St.-Jacobiparochie, » 495 
» 3, W. Boonsma, Vrouwenparochie, » 163 
» 4, W. Prins, Oudebildtzijl, » 128 
» 5, D. Wetterauw, St.-Jacobiparochie, « 1 1 0 
i. Verfwerken. 

perc. 1, T. Turkstra, Vrouwenparochie, ƒ 156 
B 2, dezelfde, » 46 
• 3, G. Hortsma, St.-Jacobipar., » 15 
> 4, 3. v. d. Baan, Oudebildtdijk, » 749 
» 5, A. v. d. Meulcn, St.-Annapar., t 37 

met het lot tegen L. Duhoux, 
Vrouwenparochie, 

> 6, T. Turkstra, Vrouwenparochie, » 40 
» 7, L. Dnhoux, idem » 9 
i 8, dezelfde, idem > 7 
» 9, T. Turkstra, idem » 292.36 
2o. het leveren cn over de wegen versprei

den van 1100 stère grint; ingek. 8 bilj., als: 
H. Keijzer, te Leeuwarden, f 4268 
J. Deelstra, » Rinzumageest, » 3982.50 
W. Prins, » Oudebildtzijl, » 3894 
gegund. 

Amsterdam, 17 Jan.: het maken van een 
tunigebonw met annexe woonhuizen enz., aan 
de Marnixstraat en Leidschekade, onder beheer 
van de architecten Karei Muller en Jonas Ingenohl; 
ingek. 30 bilj., als: 
Joh. Buiterman, te Amsterdam, / 97,300 
W. Scholten, » idem » 96.800 
Kampman, » idem » 93,700 
H. C. Dorlas, » idem > 93.237 
Van Berne, » idem » 90,230 
Van Voortbuijsen, » idem » 89,900 
J. F. Prenzler, > idem t 89,000 
D. H. Zeevat, » idem » 88,400 
H. W. A. Paans, » idem » 85,500 
Roeloflsen en Haak, » idem » 84,880 
W. H. Struijs, » idem • 84.300 
A. Aalders, » idem » 84,200 
W. Leibbrandt, » idem i 83,770 
W. Voskuijl, ii idem » 83,734 
Knipper en Vree, » idem » 83,400 
O Rietsnijder, » idem » 83.260 
Van Dartelen, » idem » 82,840 
H. Rietsnijder & Zn., » idem • 80,636 
J. Koster, » idem » 79.629 
E. R. Kuipers, » idem » 78,740 
G. Woud, » idem » 77,777 
E. H. Helle, » idem » 77,600 
W. Greve, » Buiksloot, » 77,580 
A. Paans, n Amsterdam, » 76,830 
K. J. li. v. Damme, » idem » 76,390 
Cruijff en Schouten, » idem » 74,780 
F. A. Warners, » idem » 78,950 
W. v. Buren, » idem ï 73,461 
Kaaijmakors, i idem » 67,700 
H. R. Ilendiiks, » Os, » 59,990 

«•milde. 17 Jan.: het bouwen eener boeren-
behuizinge met schuur, voor D. B. Vrieze (her-
besteding); ingek. 5 bilj.,als: 
Job. Brands, te Smilde, ƒ 2539 
A. J. Diehlman, » Assen, » 2493 
0. v. Zoelen, » idem » 2487 
H. Vissinga. > Smilde, < 2274 
T. de Boer, » idem » 2199 
gegund. 

Tilburg, 17 Jan.: het bouwen van een St-
Jozefsgesticht, onder beheer van den bouwkun
dige 5. de Heer; ingekomen 20 bilj,. als: 
C. v. Eyck Timmermans, te Tilburg, ƒ 44,100 
F. Blomjous, » idem » 44,090 
H. v. Gorp, » idem » 43,440 
H. Manders, » idem » 43,000 
J. C. v. Pelt, s idem t 42,711 
1, W. v. d. Schoot en 

Gustenhoven, » idem » 42.282 
A. de Graaf, » 'dem » 42,087 
P. B. Clerkx, > idem > 41,928 
j . C. Broeders, » idem » 40,100 
H. C. Lepelaars, » idem » 40.00C 
L. v. Herk-Oppermans, » idem 1 39,950 
W. A. Claassen, » idem » 39,949 
C. Hecstermansenv. d. Aa,» idem » 39,865 
Joh. Brouwers, » idem » 39,800 
Jac. v. Gorp, » idem i 39,760 
N. v. Gils & Zonen, » idem » 89,650 
M. Reijnen, » idem » 39,830 
P. v. Kiel, » idem » 88,984 
J. P. v. Riel, » idem » 38,909 
P. H. Vcrsteinen, » Oosterwjjk, » 38,886 

Amsterdam, 17 Jan., voor rekening der ge
meente: lo. het verbouwen van de openbare 
lagere school 2e klasse letter E, in de Marnix
straat; ingek. 22 bilj., als: 

P. Groenholï en Haak, ƒ 23,480 
W. Voskuijl, s 21,887 
G. Woud, s 21,212 

A. Paans, 
A. Aalders, 
H. R. Hendriks, Os, 
K. J. I), v. Damme, 
W. J. v. Berkum, 
Cruijff en Schouten, 
H. de Haan, 
J. Koster, 
F. Luijten, 
D. H. Zeevat, 
J. J . Vissers, 
W. H. Struijs, 
W. Raman, 
R. Repko, 
F. A. Warners, 
J. F. Prenzler, 
Knipper en Vree, 
A. v. Wensveen, 
H. C. Dorlas, 

/ 21,200 
» 21,160 
> 20.890 
» 20,482 
i) 20,870 
» 19,560 
> 19,500 
> 19,600 
> 19,350 
t 19,338 
s 19,300 
• 19,200 
» 19,120 
» 18,997 
• 18,967 
» 17,600 
» 17,080 
ï 16,980 
> 16,786 

2o. bet dempen van een terrein, bestemd voor 
speel- en wandelplaats, aan dc Linnaeusstraat; 
ingek. 4 bilj., als: 

W. Goedkoop, ƒ 11,700 
A. v. Bi-ummelen, » 9,876 
A. Claessen, » 9,315 
C. T. Boven, » 7,930 

Gorichem, 17 Jan., voor rekening van het 
waterschap de Overwaard: lo. het onderhoud 
der bruggen, ged. '87—'90; ingek. 4 bilj., als: 
A. Brandwijk, te Giesen-Nieuwkerk, f 1125 
D. J. de Klein, • Arkel. » 983 
B. de Zwart, » Giesendam, » 945 
J. R. Briedé, » Streefkerk, • 888 

2o. het bouwen van eene vaste brug over de 
Smoutjesvliet te Peursum, ter vernieuwing van 
de Kerperbrug; ingek. 8 bilj., als: 
J. Maasland, te Goudriaan, / 2999 
A. Brand, t Arkel, i 2899 
J. L. de Jongh, > Ameide, » 2486 
Joh. Briedé, » Goudriaan, » 2448 
J . Kamsteeg, » Giesendam, » 2367 
J. R. Briede, » Streefkerk, » 2239 
A. Brandwijk, i Giesen-Nieuwkerk, • 2140 
B. de Zwart, » Giesendam, » 2065 

's-Hage, 17 Jan., voor rekening der ge
meente: lo. het bouwen van kantoren voor de 
gasfabriek; ingek. 13 bilj., als: 
B. Nieuwenhuizen, te 's-Hage, ƒ 32,783 
A. Paardenkooper, » idem » 31,000 
M. Donk, • idem » 30,123 
Gebr. Houtman, • idem » 29,999 
M. L. v. Spanje, » idem » 29,999 
W. P. Teeuwisse, • idem » 29,880 
J. L. Werders Jr., » idem » 29,120 
P. v. Vliet C.Jz., i idem » 29,000 
A. Stichter, » idem » 28.990 
A. Korteweg, » Zevenbergen,̂  28,600 
F. P. de Haas, » 's-Hage, » 27,974 
V. Bergen Henegouwen, » idem » 27,777 
J. v. Lith Jr., > idem » 25,600 

2o. het maken vnn een steenglooiing langs de 
Koninginnegracht; ingek. 10 bilj., als: 
J. de Bruün, 's-Hage, f 4860 
M. L. v. Spanje, idem » 4625 
G. Keij, Rotterdam, » 4525 
F. Roest. 's-Hage, » 4464 
P. Kraijenveld, idem » 4460 
M. Bot, Vlaardingen, » 4460 
P. v. Vliet C.Iz., 's-Hage, » 4189 
C. M. Roozenburg, Naaldwijk, » 8800 
A. de Waard en J. C. Diercks, 's-Hage, » 3600 
II. Jongenburger, Waddinksveen, » 8280 

3o. het rioleeren en herleggen der bestrating 
van een gedeelte der Parkstraat; ingekomen 7 
bilj., als: 
M. Bot, Vlaardingen. f 4730 
C. M. Roozenburg, Naaldwijk, ' 4100 
P. Kraijenveld, 's-Hage, • 3990 
M. L. v. Spanje, idem » 3950 
]. de Briiijn, idem » 3585 
G. Keij. Rotterdam, » 3550 
H. Jongenburger, Waddinksveen, » 3460 

4o. dc levering van Rijnsche eiken ribben en 
grenen rioolschalen, benoodigd ged.'87; minste 
inschr waren: voor de eiken ribben, L. A. 
Vreeburg, te Delft, voor f 1591; en voor de 
grenen rioolschalen, J. C. Vreeburg, te 's-Hage, 
voor ƒ 737.50. 

's-Hage, 18 Jan., onder beheer van het 
ministerie van justitie: lo. de levering van hout
waren, metselmaterialen, verfwaren, glas en 
kwasten, ten behoeve van de strafgevangenis te 
Leeuwarden, in 3 perceelen; minste inschr.: 
perc. 1, T. W. Overmeer & Zn., Leeuwarden, 
^ S 27.90 

s 2, V. der Meij en Vermeulen, idem n 478.60 
s 8, J. Houwink Gz., Sneek, » 120.09 
2o. de leverantie van houtwaren, metselmate

rialen, verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve 
van de strafgevangenis te Leiden, in 3 perceelen; 
minste inschr.: 
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perc. 1, Gebr. v. Hoeken, Leiden, ƒ 482.80 
» 2, A. Bruining Voorschoten, > 445.20 
> 3, J. Houwink Gz., Sneek, • 231.99 
8o. de leverantie van houtwaren, ten behoeve 

van het rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar, in 1 
perceel; minste insehr. I. van der Kamp & Co., 
te Leiden, voor ƒ 481.04. 

4o. de leverantie van houtwaren, metselmate
rialen, verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve 
van het rijksopvoedingsgesticht te Deutichem, in 
3 perceelen; minste insehr.: 
perc 1, G. II. Hnrsting G.Jz. & Co., Deutichem, 

ƒ 371.99 
B 2, Van Duisen en Jellema, 

Leeuwarden. * 415.96 
• 3, J. Houwink Gz., Snoek, • 217.99 
5o. de leverantie van houtwaren, metselmate

rialen, verfwaren, glas en kwasten, ton behoeve 
van dc rijkswerkinrichting te Hoorn, in 3 per
ceelen; minste insehr.: 
perc. 1, Gebr. v. Hoeken, Leiden, ƒ 206.50 

» 2, F. W. Stoel, Alkmaar, » 517.75 
I 3, J. Houwink Gz., Sneek, » 101.99 

6o. de leverantie van houtwaren, metselmate
rialen, verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve 
van de rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen, in 
8 perceelen; minste insehr.: 
perc. 1, B. Loos & Zn., Blokzijl, / 5966 

» 2, J. v. Bruggen, Groningen, • 1300 
> 3, Van Duisen en Jellema, 

Leeuwarden, B 527 
3 4, J. Houwink Gz., Sneek, « 779.99 
• 5, dezelfde, > 81.99 
7o. de leverantie van houtwaren, metselmate

rialen, verfwaren, glas en kwasten, ten behoeve 
van het rijksgesticht te Ommerschans, in 5 per
ceelen; minste insehr.: 
perc. 1, B. Loos & Zn., Blokzijl, / 1285 

. 2, F. ten ZijtholT& Zn., Deventer, » 330 
t 3, F. VV. Stoel, Alkmaar, » 562.90 
i 4, J. Houwink Gz., Sneek, > 451.99 
• 5, dezelfde, » 42.90 
Deventer, 18 Jan.: het verven en teren der 

s|HK>rwegbrug (onderhands); gegund aan G. H. 
Ankersmit, te Deventer, het verven voor / 6883 
on het teren voor J 1200 

uze^en"'aak!' ^ t e ' f h o K " k " ' ' n T u T ï f t 
Staatsspoorwegen: ' ( U ) ' ' ° ° r d e Maatschappij tot exploitatie van 

Inschrijvers cn Woonplaats. perc. 1 perc. 2 

Caramin & Co., Thy-le-Chutaii, 
Soeiété anonyme des Acióries d'Angleur, Ronory, 
Rheinische Stahlwerke, Meidrich hij Ruhrort, 
Bolekow Vaughaii & Co.. Middlesbro, 
Georgs Marien Borgwerks und Iliittenvorein, Osnabrüek. 
Gesellschaft (Br Stahl-Industrio, Bocbum, 
John Cockerill, Soraing. 
Hoenier Borgwerks und Iliittenvorein, Hoorde. 
Soeiété anonvme des Acióries de France, Isherguos, 
Hotz & Co., 'Rotterdam, 
C. W. Hasenclovor Söhno, Dussoldorf, 
Soeiété anonyme des forges et ateliers de Seneffe, Seneile. 
N. Nieaise, Mareinelle, 
Soeiété anonyme de houlonneries de la Croyère, La Croyère, 
R. S. Stokvis & Zonen Rotterdam, 
Soeiété anonvme de construction La métallurgiquo, Brussel, 
Van Kalck lil-. Mareinolle, 
Fried. Beijersmann. Hagen, 

perc. 3 

f 197.849 
191,357 
189,906 
196,628 
188,288 
192,556.60 
189,590 
185,334.44 
171,616 

Utrecht, 19 Jan.: hot bouwen van tien vrije 
woningen, ten behoeve van de fundatie de 
Eleöinosijne van Oud-Munster; ingekomen 12 
bilj.. als: 
Corn. v. Straaten, te Utrecht, / 13,800 
A. C. Vink, i idem » 13,719 
K. J. Ruijseh v. 

Dugteren. > idem > 13,496 
H. M. de Koff, > idem • 13.326 
Andr. Michael, » Aalburg(X.-Br.),» 13,000 
Jac. Sehoutcn J. J. 

de Gilde, » Vianen, » 12.837.40 
Joh. v. Sehaik, » Utrecht, » 12,782 
W. A. G. Jansen, t idem » 12.432 
Jac. do Vos, • idem > 12,397 
E. Wiltons, » idem » 12.297 
Jac. do Kruif, » idem » 11,970 
II. Vermeer, » idem » 11,340 
gegund. 

BiiMHiini, 19 Jan.: het houwen vaneen win
kelhuis te Bussum, onder beheer van den 
architect J. F. Everts; ingek. 6 bilj., als: 
G. Teunisse, te Hilversum, / 3000 
W. Schipper, » Bussum, » 2964 
E. J. Jurriens, » Naarden, » 2725 
C. v. Norren, » Bussum, » 2696 
M. v. d. Heijden, » idem » 2626 
E. v. K laarwater, » idem » 2460 
gegund. 

Henge lo» (Ov.), 20 Jan.: de verbouwing van 
de kantoren der hoeren C. T. Stork & Co.; 
ingek. 6 hilj, als: 
W. v. Leeuwen. te Hengoloo. rii.vjoo 
.1. H. Iloonk, i idem » 1(1.935 
J. Briiniiuolliois. i idem » 10.709 
A. II. M. Wesseünk. » idem » 10.440 
F. Rietman, » Dieponheitn. . 10,364 
A. Sieveiink. a Gi'oenloo, » 10,140 

De gunning in beraad gehouden. 
Hulk (N.-Br.). 20 Jan., voor rekening dor 

gemeen te! het reetanreeren van een gedeelte 
van don voorgevel van het raadhuis; ingek. 4 
bilj., als: 
Joh. Ileijnvoets, te Afforden, ƒ 535 
J. II. Smits, • Knik, » 459 
H. Tourney. » idem » 400 
Joh. Tennissen, » Nijmegen. » 399 

Gegund aan H. Tourney, als zijnde inwoner der gemeente. 
Zaandam, 20 Jan., voor rekening der ge

meente : lo. hot onderhond van de straat- en 
grintwegen, ged. '87; ingek. 10 bilj,, als: 

ƒ 4 1 0 0 

4307 
4096 
4349 
4140 
4442 
5340 
4612 

/ 5767.50 
6300 
5512 
5454 
5622 
5929 
7368 
5808 

C. v. Siest, 
J. Ootos, 
P. Vens, 
J. A. Vens, 
K. Vens, 
J. Lognit Jr., 
J. do Vries, 
C. v. d Huid, 

tc Beverwijk, / 7990 
» Wognum, » 7900 
x Zaandam, » 7703 
» idem » 7625 
a idem » 7600 
• idem n 7400 
» Punnerend, » 7230 
• Sloten. .7102 

D. Verlaan & Zn., » Zaandam, » 6972 
W. Varkovisser, » Nieuweramstel, » 6900.90 

Gunning aangehouden. 
2o. hot onderhoud van drie sluizen, ged. '87; 

ingek. 3 hilj, als: 
J. Leguit Jr., te Zaandam, ƒ 1750 
B. Verlaan ft Zn., • idem » 1695 
A. Brugman, » idem » 1490 
gegund. 

3o. de levering van houtwaren; ingekomen 8 
hilj.. als: 
A. de Lange & Zn., te Westzaan, ƒ 765 
A rent dc Lange Jr., » Zaandam, • 749 
11. v. d. Stolt Cz., » idem » 721.82 
F. en G. Gras, » idem • 711 
Gebr. Endt. » idem » 682.42 
II. v. Schouwenburg, » idem » 669.21 
II. Simonsz, i> idem s 603 
Schuddi boom en 

M ijsberg, I idem » 679 49 
gegund. 

Barendreelit, 20 Jan.: het houwen van een 
landhouworswoning met schuur cn afzonderlijk 
staand koetshuis, voor X. R. Barendregt: ingek. 
21 bilj., als: 
B. v. d. Loco,, Barendrocht, 
R. v. d. Berg, 's-Gruvendeel, 
i \ v. Buren, Chariole, 
L. Visser Jz., 'a-Gravendeel, 
A. Bi|l DL , idorn 
J. D.'Schmiilt Pz... Dordrecht, 
C. v. d. Wiel. Dubbeldam. 
J. Uiterlinde, Msolmonde, 

| W. v. Ingon, Bodograve, 
j I'. Sliodi-eeht, lJsolmonde, 
j W. v. Henswoudo, ('harlois, 
| G . v. Otterloo, Waddinksveen, 
II. Wiila on (i. I'ijl, Oud-Beierland, 

I M. v. d. Spek, Moercapelle, 
j Klaas Visser, Rotterdam, 
'Joh. Kooi. Iinlil.'-1,1,mi. 
Oorn. Bothof, Zwijiidrccht. 

I \V. do Boo, Dordrecht, 

ƒ 16,555 
» 16,000 
» 16.000 
» 15,220 
» 15,221 
» 15,191 
» 14.974 
» 14,967 | 
• 14.909 I 
» 14,719 I 
» 14,700 
" 14,686 
» 14.340 
» 14.290 
» 14.222 
» 14.200 
» 13.940 
> 13,700 

D. J. Mortons en A. Fewe, Krimpen 
a/d. Lek, ƒ 13,469 

A. Reineveld, Vlaardingen, » 13,234 
M. Brook zit ter. Oostenaam, > 11,495 

IVeuxen, 20 Jan.: het afbreken en bouwen 
van twee woonhuizen in de Lange Noordstraat, 
voor H. en A. H. Donze; ingek, 6 bilj., als: 
P. A. Miele, te Neuzen, f 6120.75 
M. Klaassen, > idem > 4950 
A. Klaassen Jz., » idem • 4798 
J. Kolijn, » idem » 4596 
M. D. de Putter, > idem » 4464 
A. Verlinde, - idem > 3600 

Het werk is aan den heer De Putter gegund, 
daar de laagste insehr. verzocht had buiten 
aanmerking te blijven. 

s-llage. 21 Jan.: het onderhouden en her
stellen van het Rijkspostgebouw te Alkmaar; 
ingek. 3 bilj., als: 
J. A. v. Geenbuysen, te Alkmaar, f 680 
J. J . Boogh, n idem » 575 
N. v. d. Voort, » idem » 645 
Raming . » 660 

Zwolle, 21 Jan.: het onderhoud van de ge
bouwen van het provinciaal bestuur, te Zwolle, 
ged. '87 en '88; ingek. 7 bilj., als: 
G. Schutte, te Zwolle, f 2974 
F. Disselholl', » idem » 2886 
L. Meijer, > idem » 2792 
11. J. Hardon, » idem » 2786 
G. v. Unen, • idem » 2740 
G. Kamphuis, > idem > 2557 
K. A. v. d. Berg, > idem i 2537 
Raming » 3118 

Ahkoudr. Het bouwen eener Katholieke kerk 
is gegund aan Th. Neiboer, te Oosterbeek, voor 
/ 82,846. 

VAN 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 29 JANUAKI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
, VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, SI Jan. 

Rotterdam, te 12 uren, door den provincialen inspecteur der directe 
belastingen: het onderhouden van- en het verrichten van eenige her
stellingen aan de Rijksgebouwen der invoerrechten te Hoek-van- Holland, 
van af den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding 
tot 81 Dec. '89. Inl. bij den niks bouwmeester te s-Hage en den op
zichter bij de landsgebouwer. J. Hartels, te Rotterdam. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het afbreken van 
een houten loods (tijdelijk schoolgebouw), thans staande op een terrein 
nabij de kazerne Oranje-Nassau, en het in gewijzigden vorm weder 
stellen van deze loods op een terrein aan de Achtergracht bij het 
Frederiksplein. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden ged. '87, van eenige gebouwen, wacht- en brand-

spuithuizen; 
2o. het rioloeren en gedeeltelijk bestraten van de Razarlaan; 
Bo. het verhoogen en weder in profiel brengen van het Oranjeplein. 
Deventer, te 6 uren, voor H. Scheetlèr, ten huize van den koffie

huishouder K. F. Birckenhauer: het bouwen van een woonhuis aan den 
weg van de Voorstad naar de brouwerij hij Deventer. 

Groningen, te 8 uren, door den architect .1. I'. Hazeu. voor reke
ning van J. Pik: het afbreken eener oude en het bouwen van een 
nieuwe heerenbehuizing met bijgebouwtje inde Hofstraat, aldaar. Aanw. 
gehouden. 

Foudgum (Fr.), 'savonds 9 uren, door den president-kerkvoogd der 
Herv. gemeente: het bouwen eener nieuwe pastorie, ten dienste der 
Herv. gemeente van Foudgum en Raard. Inl. bij K. Keuning, te Ter
naard. Aanw. gehouden. 

Krabbend Ijk o (Zeel.), ter gemeente-secretarie': de levering van p. m. 
850 M 3 onderhoudsgrint, ten behoeve der gemeente. 

Dinsdag, I Febr. 
Goor (Ov.), te 12 uren, door de Twentsche Stoombleekerij, in het 

hotel de Engel: het maken van verschillende onderhoudswerken aan de 
fabrieksgebouwen der Twentsche stoombleekerij, aldaar. Aanw. gehouden. 

.«milde (Dr.), te 12 uren, door het waterschap de Zeven Blokken, ten 
huize van de Wed. Homan: het opruimen van de Jonkersbrug over de 
Hoofd vaart. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot ezploitatie 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 net station Zwolle. Inl. aan genoemd bureau en bij 
den sectie-ingenieur W. J. Klerk de Reus, te Meppel. Aanw. gehou
den. (Zie advert, in n°. 3.) 

Ntjeveen (Dr.), te 2 uren, door J. Mulder: het bouwen van een 
boe ren behuizing. Aanw. 1 Febr., te 12 uren. 

Venloo, door burg. en weth.: de levering van 3 a 400strekkendeM. 
trottoirbanden in hardsteen, hoog 0.27 breed 0.20. 

Woensdag, 2 Febr. 
Harllngen, tc 12 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 

der Vijf-deelen-zeedijken-buitendijks, in het koffiehuis dc Nederlanden: 
de levering van 560 stuks rongen van 75/io DG. 

200 0 I » 6 » 
2900 B » n 5 i 

Bilj. inzenden één uur vóór de aanbesteding, ter secretarie van het 
waterschap. 

HaaNHluls (Z.-H.), te 12 uren, op de bovenzaal van het koffiehuis 
Bellevue, aan dc haven: het bouwen van een vereenigingslokaal voor de 
afdeeling Maassluis en omstreken van den Nederlandschen Protestanten
bond. Inl. bij den architect A. Dirkzwager, te Rotterdam. 

Gouda, te 1 uur, door burg. en weth.: het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan den onder- en bovenbouw der ijzeren brug over 
de rivier de IJsel, onder de gemeente Gouda, nabij Stolwijkersluis. in 2 
perceelen. 

stomp wijk (Z.-H.). door N. Olsthoorn: het amoveeren van het be
staande en het wederopbouwen van een woning met stalling. Inl. bij 
P. C. Dessing, te Stompwijk. Aanw. gehouden. 

II oide kc us kerke (Zeel.), door burg. en weth.: dc levering van 250 
M 3 onderhoudsgrint, vrij op de losplaats aan ile haven, vóór 1 April. 

Donderdag, 3 Febr. 
M.-IMiil lpslüiid (Zeel.), te 2 uren, door R W. J. A. Del Campo, 

genaamd Camp, te 's-Hage, in de herberg van de Wed. J. A. Mol: het 
bouwen ran een nieuw woonhuis op het hof Frederiksburg, in den 
Anna-Jacobapoldcr, aldaar. Inl. bij den architect A. le Clercq. te Krui-
ningen. Aanw. te 11 uren. 

Wateren (Dr.), op den huize Zorgvliet, door Mr. L. G. Verwer: de om
bouwing c. a. van cen stoomboterfabriek te Elsloo. Inl. bij den architect 
II, Vrijburg, te Oosterwolde (Fr.). 

Vrijdag, 4 Febr. 
Hrallngseheveer, tc 11 uren. in het café Van den Akker: het af

breken en het bouwen eener nieuwe vischmarkt te Kralingschcvcer. 
Inl. bij A. Langcjan. te Kralingcn. 

Dlnxperloo (Geld.), te 12 uren, door de commissie voor christelijk 
schoolonderwijs, in dc catechiseerkamer naast de pastorie der Herv. 
gemeente: het bouwen eener school met onderwijzers woning. Aanw. 
te 11 uren. 

Breda, tc 6 uren, door het burgerlijk armbestuur, in zijn vergader
lokaal in dc Molenstraat: het afbreken van 13 woningen enz. cn het 

bouwen van 8 woonhuizen, 3 achterwoningen en eene commissiekamer, 
aan dc Oude Vest en in de Molenstraat. Aanw. 1 Febr., te 11 uren. 

Wetiterswoude (Fr.), bij R. van der Zwaa£: het afbreker, eener 
oude en het opbouwen van eene nieuwe voorhuizing met aanverwante 
werken. Aanw. 1 Febr. 

Zaterdag, & Febr. 
Ouddorp (Z.-H.), te 10 uren, door het bestuur van den polder 

het Oudeland, gemeente Ouddorp: de levering van 550 stère onder
houdsgrint. 

Buitenpost, te 11 uren, door den burg. van Achtkarspelen: 
lo. het bouwen van eene nieuwe brug in den straatweg te Blauwhuis, 

nabij liet dorp Surhuistcrveen; 
2o. het verrichten van vernieuwingen en verbeteringen aan het school

gebouw te Drogeham. 
Inl. bij den gemeentearchitect, te Buitenpost. Aanw. 3 Febr., te 

10 uren. 
Borkeloo, te 1 uur, in het koffiehuis van 11. D. Elbrink, voor reke

ning van J. il. Wijers: 
lo. het verbouwen van dc villa Mijn Rust met koetshuis, stalling en 

tuinmanswoning; 
2o. het bouwen van een nieuw heerenliuis naast het vroegere loge

ment ide Schuur". Aflnw. gehouden. 
Nleimerherh (Zeel.), door het bestuur van den polder de Vier Bannen 

in Duivcland: de levering van 700 grove onderhoudsgrint voor den 
wal, waarvan I;50 M'. te Stevensluis onder Nieuwerkerk en 350 M* aan 
den zeedijk onder Ouwerkerk tegenover de Willemsbrug, te leveren vóór 
1 Juni 'S1?. Bilj. inzenden vóór 5 Febr.. aan den dijkgraaf van genoem
den polder F. Rouman. 

Maandag, 7 Febr. 
Leeuwarden, door burg. en weth. van Leeuwarderadeel: delevering 

van 1250 stère grove gewassehen riviergrint. Inl.'bij den gemeente-
opzichter L. R. VVesselius. te Huizuin. 

Bolsward. door het dijksbestuur van Wonseradeels Zuiderzeedijken: 
de levering van 700 grenen nalcn a 62 dM.; 8f0 idem a 53 dM.; 880 
idem a Wh dM.; 40 zware eiken gordingen; 30 lichte idem; 70 onder
maatsdie idem; benevens 20 lasten balsteen. Bilj. inzenden vóór 7 Febr. 

M.-Jacobiparocliie. door A. D. Wassenaar: het bouwen van een 
huis met schuur en bijgehouwtje aan den Koudenweg, onder St.-Jacobi-
parochie. Inl. bij D. Keuning, te St.-Annaparochie. Aanw. 3 Febr., 
te 1 uur. 

Dinsdag, 8 Febr. 
Zwolle, te 11 uren, in de Nieuwe Stadsherberg: het verbouwen van 

kantoren en paVluwen in de Nieuwstraat, aldaar. Aanw. 2 Febr.-
te 2 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen-, aan het centraalbureau: Bestek no. 453, het maken van 
eene douaneloods met daarmede in-verband staande werken te Rozen-
daal. Inl. aan genoemd bureau en bij den sectie-ingenieur U. E. Beunke, 
te Breda. Aanw. gehouden. Raming f 37,800. (Zie advert, in 4.) 

Woensdag, tt> Febr. 
Drachten (Fr.), te 11 uren. door burg. en weth. van Smallingerland: 
lo. het verbouwen der Bovenbuurtsehool, tc Drachten; 
2o. het maken eener separutieschutting enz., in de school aan den 

straatweg te Z.-Drachton. 
Inl. bij den gemeente-bouwmeester. Aanw. 5 Febr., te 5 uren, aan

vangende aan het werk sub lo. 
Harllngen, te 12 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 

der Vijf-declen-zeedijken-buitcndijks, in het koffiehuis de Nederlanden: 
het aanleggen van eene steenglooiing over eene lengte van 143.45 M. 
en het daarnevens verzwaren van den zeedijk, terzelfder lengte, tusschen 
Harlingen cn Surig, steen 50 a 49. Inl. bij den opzichter J. R. Posthuma, 
te Almenum, aan den zeedijk bij Harlingen. Aanw. 7 Febr., te l uur. 

Heerenveen, ten kantore van K. Wicrda: eene belangrijke vertim
mering aan dc boerenbehuizing. bewoond door II. van Dijk, tc Hem pens. 
Inl. bij M. K. de Jong, te Oldeboorn. Aanw. 1 Febr., te 11 uren. 

Vrgdag, t l Febr. 
's-llage, te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leveren van ijzer-, zink- en koorwerk, papierrollon enz. Inl. bij den 
inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf. 

Zaterdag, 12 Febr. 
Ternaard (Fr.), te 12 uren, door het best. van den Tcrnaarderpolder, 

in de herberg van K. Keuning: de herstelling en bestrating van een 
gedeelte buitenglooiing van den zeedijk van den Ternaardor|io|der, met 
bijlevering van de benoodigde steen. Inl. bij den provincialen opzichter 
T. van Veen, te Dokkum. Aanw. 11 Febr.. tc 11 uren. (Zie advert, 
in »«. 5.) 

Metslawler (Fr.), door het dijksbest. van Oostdongeradeel, bij II. 
F. 1 zen ga: bet verbroeden der steenen vocting met bestrating aan den 
dijk, nevens den GanzepoMer onder Anjuin, cn het maken van twee 
gedeelten vocting van zuilenbasalt met bestratingen aan den dijk in 
Wartnawiel. Aanw. 10 Febr., te 11 uren. 

Donderdag, IA Febr. 
Utrecht, te 2 uren, door dc maatschappij tot expl. van Staats

spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 112, het leveren van 
stalen dwarsliggers met bevestigingsdoelen, ten behoeve van het ver
nieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. hij den sectie-ingenieur W. 
J. Klerk dc Reus, tc Meppel, en II. Beunke, tc Breda, en aan genoemd 
centraalbureau. (Zie advert, in n°. 5.) 

Utrecht, te 2 uren, door dc maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 113, het leveren cn inkepen 
van eikenhouten dwarsliggers, ten behoeve van het vernieuwingfonds 
der Staatsspoorwegen, in 4 perceelen. Inl. bij de sectie-ingenieurs W. 
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J . Klerk dc Reus, te Meppel, en H. E. Beunke, te Breda, en aan ge
noemd centraalbureau. (Zie advert, in n". 6.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot ezpl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 114, het leveren van eiken
hout en eiken dwarsliggers ten behoeve van het vernieuwingsfonds der 
Staatsspoorwegen, in 6 perceelen. Inl. bij de sectie-ingenieurs W . J. 
Klerk de Reus, te Meppol, en H. E, Beunke, te Breda, cn aan genoemd 
centraalbureau. (Zieadvert, inn". 6.) 

Donderdag, 17 Febr. 
Leiderdorp, te 12 uren, door burg. on weth.: het gedeeltelijk af

breken en verlagen van de Doesbrug, alsmede het leveren en stellen 
van een ijzeren ophaalbrug met dito vast gedeelte en het vernieuwen 
en herstellen der kei- en klinkerbestrating. Inl. bij den architect J. 
Goldberg, te Hazerswoude. Aanw. 10 Febr., te 11 uren. 

NommelsdlJa , te 6'/j uren, door dijkgraaf en gezworenen van de 
polders het Oudeland enz.: de voor bovengenoemde polders in '87 be-
noodigde 4(50 M 3 onderboudsgrint. 

Vrijdag, IS Febr. 
'•-Hage, to 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van eenige werkzaamheden in het gebouw voor het ijkwezen 
te Maastricht en het onderhouden van dat gebouw, van af den dag der 
kennisgeving ran de gunning van het werk tot en met 31 Doe. '89. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den hoofd
opzichter der landsgebouwen .1. J. G. Rinkes, te Rreda. Aanw. 11 Febr., 
te 12 uren. Raming (' 790. 

Maandag, 21 Febr. 
K a l i u m , te 12 uren,-door den burg. van Kollumerlund: de levering 

van 950 M 3 grint, ten dienste der kunstwegen in die gemeente. ^ 
Dinsdag, 22 Febr. 

Rotterdam, te 11 uren, ten kantore der gemeente-gasfabrieken, 
Oostzeedijk: de levering van : 

lo. 32,000.000 KG. Kugolsclio gaskolen; 
2o. 24.000,000 » Westfaalsche gaskolen. (Zie advert, in »». 5.) RJ 
Rotterdam, te 11 uren, ten kantore der gemeente-gasfabrieken. 

Oostzoedijk: di ' 
in n". 6.) 

levering van 640.000 KG. I.uiksche kluitkalk. (Zie advert. 

Woensdag, Febr. 
'o-Bage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van de gebouwen en eenige andere werken op de stations Drunen 
en Vlijmen voor het gedeelte Baardwijk—'s-Bosch van den spoorweg 
Zwaluwe—'s-Bosch. Inl. bij den eorstaanwezend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te 's-Bosch. Aanw. 16 cn 18 Febr., te 11 uren. Raming 
ƒ 98,000. 

Dlrksland (Z.-Il.), door het bestuur van don grintweg Ouddorp— 
Sominelsdijk en andere besturen, op het gemeentehuis: dc levering van 
1330 M 3 onderboudsgrint. 

PrIJsopgaar gevraagd van 12.000 stuks ironbricks, groot 16'/, X 81 
cM. Monsters en aanbiedingen bij den gemeente-architect te Nijmegen, 
t o t 5 Febr. (Zie advert, in n«. 2.) 

idem » 3698 
i idem 3 3407 
> idem » 2867 
i Vries, » 2598 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Arnhem, 17 Jan.: het afbreken van perceel 

no. 77 in de Rijnstraat, te Arnhem, en het daar-
terplaatse bouwen van een winkelhuis met 
bovenwoning, voor rekening van de diaconie 
der Ned. Herv. gemeente, onder oeheer van de 
architecten Van Gcndt en Nieraad (onderhands); 
ingekomen 3 bilj., als: 
j.ensink, te Arnhem, ƒ 7188 
Gebr. v. Daalen, » idem » (783 
I. iefting, a idem a 6739 
gegund. 

Nleuw-Aniaterdani, 20 Jan.: het afbreken 
eener hulpkerk en het bouwen eener pastorie 
voor dc Chr. Ger. gemeente; ingekomen 5 
bilj., als: 
J. M. v. Buiten, te Nieuw-Amsterdam, / 3700 
R. Postma, 
K. Brinks, 
A. Lingbcek, 
A. v. Veen Jr. 
gegund. 

Hilversum, 21 Jan.: het bouwen van twee 
winkelhuizen onder een dak, voor E. de Wit 
Tz., onder beheer van den architect J. Rietber
gen; ingekomen 9 bilj., als: 
J. Bijlard, te Hilversum, / 7640 
J. Brandei, » idem • 7422 
II. v. Rhiin, • idem » 7325 
J. C. T. Zweesaardt, » idem > 7324 
I). Kuiper, a idem a 6890 
W. Swaan, a idem a 6850 
R. Mouw, a idem a 6846 
J. N. Swaan, a idem a 6760 
J. v. d. Brul, a idem a 6760 

Wonseradeel, 22 Jan.: de levering van grint 
en puin aan de gemeente; minste inschr. waren: 

800 stère grint tc Bolsward, Makkum en 
Tjerkwerd, A. Vos,, te Zwartsluis, a f 2.60. 

50 stère grint te Pingjum, J. H. de Boer, 
aldaar, a. / 8.06. 

30 stère grint te Burgwerd, B. G. Stecnsma, 
te Lemmer, a ƒ 2.7». 

120 stère grint op Hiemert cn aan dc Hie-
merterlaan, S. Zaudstra, te Arum, a ƒ2.90. 

50 stère puin op Hiemert en 60 stère puin aan 
de Hieinerteilaaii, P. Ferwerda, te Leeuwarden, 
resp. i f 2.50 en ƒ 2.76. 

Alles ppr stère, franco op den wal. 
Mzrndijke, 22 Jan.: het maken van werken 

tot verdediging van den Angclinapolder; ingek. 
11 bilj, als: 
P. de Vriend, te Borsele, ƒ 5980 
A. v. d. Beck, a Zaamslag, a 5970 
M. v. d. Hoek, > Neuzen, a 5940 
11. E. v. d. Brink, • Krabbendijke, a 5799 
C. de Wilde, a Kattendijke, a 5790 
Jac. Meertens, » Neuzen, a 6693 
J. de Hire, a Hick, a 6560 
11. Klaassen, a Zaamslag, a 5494 
A. Tholens, a Neuzen, a 5469 
J. Jansen, a idem a 5448 
P. Monjé, a Breskens, a 5353 
Raming a 6495 

Zuidzande, 22 Jan.: het onderhoud van den 
grintweg Sluis—Nieuwvliet, met een zijtak naar 
Retranchement, voor den tijd van één jaar, met 
ingang van 1 Mei a. s.; minste inschrijver A. 
Foudraine, to Goes, voor f 3195. 

Rotterdam, 22 Jan.: de overdekking van 
den tuin, behoorende bij het Zuid-IIollandsch 
koffiehuis, ouder beheer van den architect J. 
Verheul Dz.; ingek. 4 bilj.; 
hoogste inschr. A. Piena, Rotterdam, f 25,867 
minste a P. Hooijkaas, idem s 21,785 

's-llago, 24 Jan., voor rekening der ge
meente : lo. het vei lengen van de Rijswijksche 
straat; ingek. 11 bilj., als: 
V. Bergen Henegouwen, te 's-Hage, ƒ 3999 
C M. Hoozenburg, a Naaldwijk, a 3900 
0. Keij, a Rotterdam, a 3240 
P . Kraaijeveld, a 's-Hage, a 3154 
A. v. hokum, a Gouda, a 3100 
A. de Waard & Co., » 's-llage, a 3050 
P . v. Vliet, • idem a 2999 
II. Jongenburger, a Waddinksveen, a 2950 
J. de Bruijn, > 's-Hage, » 2730 
G . T. d. Drift, a idem a 2700 
t. Roest, a idem a 2658 

2o. hot rioleeren van den weg langs het 
kanaal; ingek. 11 bilj., als: 
A. de Broe, te 's-Hage, ƒ 4261 
C. M. Roozenburg, a Naaldwijk, a 4200 
0. v. d. Drift, a 's-Ilage, a 38(10 
A. Korteweg, a Zevenbergen, n 3760 
J. de llruijn, » 's-Hage, a SiiOO 
1. v. d. Ham, a idem a 3586 
A. de Waard & Co., a idem » 3500 

P. Kraaijeveld, te 's-Hage, ƒ 3407 
V. Bergen Henegouwen, a idem a 3369 
G. Keij, a Rotterdam, a 3340 
II. Jongenburger, a Waddinksveen, a 3330 

3o. het onderhouden en gedeeltelijk vernieu
wen ged. '87, van de straat-, grint-, schelp- en 
puinwegen; minste inschr. II. Jongenburger, te 
Waddinksveen, voor ƒ 22,300. 

Amsterdam, 24 Jan., voor rekening der ge
meente: lo. het maken van vloeren in de 
slachthuizen der algemeene slachtplaats in de 
Stadsrietlanden; ingek. 9 bilj., als: 
H. C. Dorlas, te Amsterdam, ƒ 23.760 
II. W. A. Paans, a idem a 22,700 
J. Koster, a idem I 14,876 
P. Vlasman, a idem a 14,430 
P. v. Essen, a idem a 13,897 
L. Vlasinan, a idem • 13,630 
D. J. Uhlenburg, a idem I 13,189 
G. D. v. Doorn, a idem a 11,663 
F, Raaijtnakers, a idem a 10.940 

2o. hot leveren van houten voorwerpen voor 
idem; ingek. 22 bilj., als: 
A. v. Wensveen, te Amsterdam, ƒ 8700 
.1. F. IVnzler, a idem a 8600 
H. C. Dorlas, » idem a 8300 
P. v. Essen, a idem a 7777 
D. Goedrocht, a idem a 7777 
P. Vlasinan, a idem a 7189 
Heemstede Obolt, a idem a 7060 
L. Vlasman, a idem • 6920 
K. J. H. v. Damme, a idem a 6440 
J. Oldigs, a idem a 6164 
H. W. A. Paans, a idem a 6020 
D. W. Ilinse, a idem a 6997 
A. Haak Jr., » idem a 5657 
J. Koster, a idem a 5637 
F. ten Sijthoff, » idem a 5567 
P. Niouwstad, » idem n 5510 
P. Groenhof! en Haak, a idem a 5300 
J. Bern, » idem » 5283 
A. Vos Rz., a idem a 4977.15 
F. Raaijmakers, a idem a 4730 
R. Rcpko, a idem a 4150 
F. de Vos, • idem a 3918 

So. het maken van steigers en afsluitingen 
voor idem; ingek. 18 bilj., als: 
J. Kooij, te Amsterdam, ƒ 27,700 
H. W. A. Paans, a idem a 27,700 
J. F. Prenzler, » idem a 23,900' 
H. C. Dorlas, a idem a 23,760 
L. Vlasinan, a idem a 22,830. 
P. Duinker, a idem a 22,813 
G. v. Doorn, a idem » 20.969 
P. v. Essen, a idem a 20,877 
C. J. Maks Jr., a idem a 20,580 
L. Kok, a IJmuiden, a 20,440 
B. Vermolen, » Amsterdam, a 20,240' 
K. J. B. v. Damme, a idem a 19.900 
II. Dinckla, a idem a 19,123 
A. v. Wensveen, a idem a 18,460 
A. Schroder, a idem » 17,979 
F. Raaijmakers, a idem a 16,980 

Arnhem, 24 Jan.: lo. het bouwen van oen 
bakkerij met winkel en woning, alsmede een 
afzonderlijk bovenhuis op den hoek van de 
Koningstraat en Klarestraat; 2o. het bouwen van 
drie winkelhuizen met bovenwoningen aan de 
Klarestraat, tc Arnhem, voor J. Westerman en 
M. C. van der Velden, onder behoor van de 
architecten Van üendt en Nieraad; ingek. 11 
bilj., waarvan één van onwaarde, als 

pore. 1 porc. 2 massa 
J. de Ruijter, ƒ 17,200 /' 10.300 ƒ 25,500 
II. v. d. Sand, 16.488 8,494 24 980 
J. P. Welsing, 15,000 11,000 23.100 
Gebr. v. Daalen, 18,339 9,740 23,060 
J. v. Buik on W. 

Wissing Sz., 17,000 9.550 22.550 
I. . Hassi'lbach Jr., 14.200 9,200 21,697 
.!. Mulder, 15.275 7,525 
J. II. v. Riel, 13,934 7,283 21,117 
H. Bolder, 12,973 8,888 20,915 
D. A. Ronkam, 12,939 7,620 20,510 

's-Hage, 24 Jan.: het onderhoud der Rijks-
universiteitsgebouwen te Leiden, ged. '67; ingek. 

De massa gegund aan B. Bolder. 
Hokktiin. 24 Jan.: hot verf- en glaswerk 

aan het nieuw te bouwen badhuis te Schier
monnikoog; ingekomen 7 bilj.; als: 
E. Doiviiboseh, Dokkum, ƒ 1898 
Kiestra en Pekelsma, idem a 1600 
Beier, Meppol, » 1555 
B. Jonkman, Kokhuizen, » 1405 
J. Ganzinga, Kei-werd on D. Ganzinga, 

Wiei-um, » 1397 
Briiinsma, Oostorend, » 1235 
F. v. Dijk, Lioesens, a 1160 

Bovendien een briefje voor de levering van 
glas alleen. 

Kroningen, 24 Jan.: liet maken cn leveren 
van 114 schoolbanken voor de beide huljischolen 
der gemeente; ingek. 11 bilj.; minste inschr. J. 
I. Toesman, voor ƒ 1300. 

14 bilj., als 
S. v. Leeuwen, Leiden, ƒ 80,500 
P. J. Christiaansc, idem a 30,290 
C. Filippo, Oogstgeest, » 30,200 
J. Chi-istiaanse, Leiden, » 29,995 
G. Woud, Amsterdam, a 29,998 
Iz. v. d. Kamp, Leiden, a 29,854 
J. I. Planjer, idem a 28,965 
J. Boom, idem a 28,888 
J. P. A. Nelissen, Haarlem, a 28,634 
J. S. v. Velthiiijsen, idem a 28,622 
II. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, a 28,299 
W. A. G. Jansen, utrecht, » 28,198 
P. A. Ravelii & Zn., 's-Hage, a 27,924 
G. Splinter, Leiden, a 27,883 
Raming a 29,500 

lloogrvoen, 24 Jan.: hot bouwen van eene 
schuur voor Jb. Winkel, onder beheer van den 
architect II. E. Hoegsma; ingek' 11 bilj., als: 
M. Spikman en H. Omvlee, 

te Hoogcvcen, f 1469 
G. W. tor Stege, a idem a 1425 
W. ter Stege, a idem » 1416 
A. Niohuis, a idem a 1388 
J. Lanjou, a idem a 1367 
Jb. Kleinmeijer, a Dedemsvaart, a 1353 
Joh. Timimr, a Moppel, » 1346 
A. v. Aaldoren, a Hoogeveen, a 1302 
Schattingen Steden, • idem a 1297 
E. v. Dorsten, » idem a 1295 
J. Wostordijk, a idem a 1237.49 
Raming I 1305 

Mn: - i . 24 Jan.: het bouwen eenor nieuwe 
school voor lager onderwijs en eene onderwijzers-
woning in het gehucht Amerika, ondor beheer 
van don architect E. Corbeij, te Reuver; ingek. 
15 bilj.. als: 
(i. Cuppens, te Horst, f 10,400 
G. Spee, a Venraij, '« 9,619 
II. Noten, a Tegelon, a 9,04» 
L. Lamlij. a Venloo, » 8.948 
J. W . v. d. Putten, » Helmond, a 8,650 
J. Rouleau, a Roermond, a 8,530 
P. J. Turlings, » Meerloo, » 8,375 
Van Gervon, » Blerik, a 8,299 
.1. Wijnhoven, a Venraij, a 7,790 
.1. Vo'rluack, a Kessel, » 7,640 
M. Roijntjes, a Bergen, a 7,110 
M. Janssen, a Horst, a 7.092 
L. Haegens, » idem » 6,974 
A. Baetsen, » Broekhuizen, x 5.949 

I,viiien . 24 Jan., voor rekening der gemeente: 
lo. het leveren van 60 tweepersoons schoolban
ken; ingek. 15 bilj.; 
hoogste inschr. W. Boot, Woubrugge, ƒ 888 
minste a Joh. Boom, Leiden, » 607 
gegund. 

2o. het leveren van bouwmaterialen, in 16 
perceelen. 

Perc. 1, vurenhout; 
hoogste inschr. C. v. Hoeken, Leiden, ƒ 498.80 
minste a J. v. d. Kamp & Co., idem a 482.82 

Perc. 2, grenenhout; 
hoogste inschr. Jac. v. d. Kamp & Co., 

Leiden, a 374.72 
minste a Gebr. Mannekus, idem a 341.05 

Perc. 3, eikenhout; 
hoogste inschr. Gebr. Mannekus idem a 1386.87 
minste a C. v. Hoeken, idem a 1176.75 

Perc. 4, iepen- en beukenhout; 
hoogste inschr. C. v. Hoeken, Leiden, a 892 
minste » Iz. v. d. Kamp, idem a 847.82 

Perc. 5, wijburgorhoiit; 
hoogste inschr. Iz! ». d. Kamp, Leiden, a 351 
minste » Jac. v. d. Kamp, & Co., 

idem » 288 
Perc. 6, idem; 

hoogste inschr. Iz. v. d. Kamp, idem a 273.50 
minste » Jac. v. d. Kamp & Co., 

idem » 262 
Perc. 7, spijkers enz.; 

hoogste inschr. M. Langezual & Zn., id.,» 259.60 
minste » H. K. v. d. Heide, id., t 231.46 

Porc. 8, kachelhenoodigdlipden; 
hoogste inschr. J. C. Benard, idem a 188.08 
minste a II. K. v. d. Heide, id„ » 148.92 

Perc. 9, plaatijzer, 
hoogste inschr. Joh. Deo, idem » 164 
minste a M. I.angczaal ft Zn., id., I 114.24 

Perc. 10, kolken; 
hoogste insch. M. Langezaal & Zn., id.,» 212 
minste » 11. E. v. d. Heide, id., a 205.40 

Perc. 11, kalk. tr.is enz., 1 bilj. van 
1'. Fontein & Zn., idem » 689.75 

» 12. Metselsteen; 
hoogste inschr. Gebr. Koning, idem » 1422.50 
minste a ('. Brant, Rietveld, a 1304.65 

Perc. 13, verfwaren; 
hoogste inschr. 0. J. A. N. v. d. Gent, 

Leiden, » 457.37 
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minste inschr. H. C. Visser & Zn., id., ƒ 447.86 
Perc. 14, bezems en boenders, 1 bilj. 

van P. Fontein & Zn., idem > 169.17 
» 15, kruiwagens; 

hoogste inschr. J. P. J. Bakker, idem > 101.40 
minste > Heelenklaken, idem > 69.69 

Barneveld, 25 Jan.: het bouwen van een 
burgerwoonhuis voor den rijksveldwachter W. 
Bos. te Voorthuizen. 

Metselwerk, ingek. 3 bilj., als: 
G. v. d. Brink, te Barneveld, / 910 
M. Kroon, ï idem > 896 
A. Gaasbeek, > Voorthuizen, > 735 
gegund. 

Timmerwerk, ingek. 7 bilj., als: 
A. v. d. Flier, te Barneveld, / 745 
G. v. d. Kamp, a Voorthuizen, a 676 
J. W. Vonhof, i idem » 604 
G. Klomp, > idem > 602 
Gebr. v. Éde, a idem » 582 
G. Koops, i idem » 575 
A. de Bruin, • Barneveld, > 569 
gegund. 

NaestdIJk, 25 Jan.; het bouwen van eene 
smederij met brandspuithuis op het koninklijk 

Earticuher domein; ingek. 5 bilj.; 
oogste inschr. Maatkamp, Raam, ƒ 3714 

minste • Hartog idem '• 2844 
Rozendaal, (N.-Br.), 25 Jan.: het bouwen van 

een winkelhuis aan den Bocht, voor J. van boon-
Van den Biggelaar, onder beheer van den archi
tect M. Vergouwen; ingékomeo 7 bilj., als 

C. de Groot en D. Beunder, te Scharwoude, ƒ 444 
J. v. d. Berg Sr., j> Hoorn, > 438 
J. C. Visser, » idem > 430 
P. J. Blauw, » idem » 321 
P. Kaper, » idem > 318 
gegund. 

Perc. 6, bruggen; ingek. 4 bilj., als: 
J. v. d. Berg Sr., te Hoorn, J 3860 
C. Woestenburg, » idem a 3250 
Pi Kaper, » idem > 2450 
P- J. Blauw, , idem » 1870 
gegund. 

Perc. 0, pompen 
bilj., als: 
J. v. Petten, te Hoorn, 
J. v. d. Berg Sr., > idem 
J. Rustenburg, a idem 
Job. Markus, » idem 
II. Kaldenbach, » idem 
P. J. Blauw, » idem 
gegund. 

Perc. 7, wallen; ingekomen 6 bilj., als: 
J. v. Petten, te Hoorn, ƒ 17,425 
J. v. d. Berg Sr., » idem » 16,990 
S. Tool, > Wognnm, > 14,865 
G. de Grooten D.Betmder.l Scharwoude, > 13,867 
P. J. Blauw, > Hoorn. i 12,390 

riolen; ingekomen 6 

• ƒ 2528 
» 2351 
» 2820 
> 2275 
> 1999 
a 1910 

A. Annee, 
Van Hekhoven, 
L. Suikerhuik, 
P. Stevens, 
Jos. v. Loot), 
F. Bruglemans, 
M. v. Overvoldt 

te Rozendaal, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 1555 
1497 
1489 
1438 
1345 
1340 
1248 

Zaamslag 25 Jan.: de levering van 1000 M 3 

grint voor de gemeente; ingek 4 bilj., als: 
per M< 

te Neuzen, ƒ 1.68 
» idem a 1.63 
» Sliedrecht, » J.621/, 
B Neuzen, » 1.60 

C. P. lüiijk, 
J. de Lege, 
P. Meeuwsen, 
J . 11. Adi-iaansens, 
gegund. 

Bovendien werd nog een biljet te laat ont
vangen, waarin de levering a ƒ1.66 aangeboden 
werd. 

's-llagc, 26 Jan.: bet onderhoud van de schut
sluis en bijbehoorende werken te Vianen (prov. 
Zuid-Holland); ingek. 7 bilj., als: 
A. Prins Thz. 
J. A. Dumoulin, 
H. v. Wijngaarden, 
C. de Groot, 
D. Barneveld, 
J. J. Hoogendoorn, 
A. de Groot Cz., 
Raming 

Gouda, 26 Jan.: 
huis wijk C no. 

te Sliedrecht, 
a Vianen, 
» idem 
» Sliedrecht, 
» Vreeswijk, 
» Vianen, 
n Heukelum, 

ƒ 3000 
> 2889 
• 2480 
» 2356 
i> 2270 
» 2175 
» 2175 
» 2380 

het bouwen van een woon-
176, aan de Gouwe, voor A 

H. Vollewens, » idem 
gegund. 

Perc. 8, begraafplaats: ingek. 7 bilj., als 

10,247 

I'. Kaper. te Hoorn, 
.1. Rustenburg, » idem 
Joh. Markus, » idem 
J. C. Visser, > idem 
.1. v. d. lierg Sr., » idom 
P. .1. Blauw, ,. idem 
.1. Bieronhroodspot, » idem 
gesimd. 

Porc. 9. marktbanken; ingekomen 7 bilj., als: 
/ 135 

ƒ 2 0 0 
125 
101) 
88 
83 
Ml 
68 

to Hoorn, 
idem 
idom 
idom 
idem 
idom 
idom 

Jaspers Lz.; minste inschr. A. Snelleman, te 
Gouda, voor ƒ 4570. 

.1. Rustenbur 
J. C. Visser, 
.1. v. d. Berg Sr., 
1'. J. Blauw, 
Joh. Markus, 
K. Bakker, 
,1b. Bierenbroodspot, 
gegund. 

Perc. 10, schoolgebouwen 1. o.; 
hilj., als: 
J. Rustenburg, te Hoorn, 
C. Woestenburg, > idem 
R. Lak eraan, » idem 
J. v. d. Berg Sr., » idem 
P. J. Blauw. > idom 
gegund. 

Perc. 11, meubelen 1. 
J. Rustonburg. 
lï. Lakeman, 
I'. .1. Blauw 

130 
106 

» 98 
» 97 
a 96 
» 76 

ingekomen 5 

f 1510 
» 1200 
a 1169 
i 1129 
B 1070 

o.; ingok. 4 bilj., als: 
te Hoorn, f 140 
B idom B 95 
s idem B 70 
» idem » 66 

26 Jan.: het onderhouden van-en het ' Jb. Biereiibroodspot, 

.lh. Bierenbroodspot, 
gegund. 

Pem 12, hoogerc-burgerschool en gymnastiek
lokaal; ingok. 4 bilj., ais: 
J. v. d. Borg Sr., te Hoorn, J 299 
.1. Rustenburg, ,, idem a 200 

per 1000 KG. 
perc. 1, spoorstaven, F. Krupp, Essen, f «8.15 

• 2, laschplaten, Gute HofTnungshütte 
Actiën-verein fur bergbau und 
Hüttenbetrieb, Oberhausen, > 78.65 

» 8, laschbouten met moeren, Société 
John Cocquerill, Seraing, » 126.05 

B 4, haaknagels, Oaramain & Co., 
Thy-le-Chateau, > 118.87 

B 6, onderlqgplatcn, Gute Hoffnungs-
hütte, voornoemd, t 80.35 

B 6, stalen moerringen, Société ano-
nyme des Acéëries d'Angleur, 
Angleur, » 134] 

's-Hage, 28 Jan.: lo. het onderhouden en 
herstellen van het post- en telegraafgebouw, te 
Amsterdam; ingek. 6 bilj., als: 
A. Paans, te Amsterdam, ƒ 9200 
C. Kosters, » idem B 9119 
K. J. B. v. Damme, » idem B 8900 
J. Groot, B idem B 7255 
G. Woud, B idem » 7227 
J- Poot, » idem B 7188 
Kaming B 7326 

2o. hot onderhouden en herstellen van bot 
post- en telegraafgebouw, te Dordrecht; ingek. 
6 bilj., als: 

te Dordrecht, 
B idem 
B idem 
B idem 
B idem 
B idem 

B I J V O E G S E L 

I. v. d. Vlugt, 
X. Klaus, 
J. J. Koovmans. 
J. P. F. krans. 
I). J . Kwak, 
H. D. Gerdes, 
Raming 

So. het onderhouden en horstellen 
postkantoor, to Haarlem; ingek. 6 bilj. 

Velthuyzen, te Haarlem, 
G. Hulsebosch," 
L. Blad, 
J. P. A. Nelissen, 
J. B. Peyra, 
S. P. Peyra, 
Raming 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 2206 
» 2190 
B 2087 
B 1999 
B 1960 
B 1900 
B 2100 

van het 
als: 
ƒ 1366 

B 1106 
B 1092 
» 1027 
B 990 
B 987 

1086 

verrichten van eenige herstellingen en vernieu
wingen aan de gemeentogobouwen, ged. '87, in 
16 perceelen. 

Perc. 1, raadhuis en bureau van politie; ingek. 
6 bilj.. als: 
J . Rustenburg, 
Joh. Markus, 
J. v. d. Berg Sr., 
P. ,1. Blauw. 
Jb. Bieronhroodspot. 
gegund. 

Perc. 2, waag; in 
J. Rustenburg, 
Joh. Markus, 
J. v. d. Berg Sr., 
P. Kaper, 
P. J. liluuw, 
Jb. Bieronhroodspot, 
gegund. 

Perc. 3, gemeentegebouwen; ingekomen 6 
bilj., als: 
J. v. d. Berg Sr., te Hoorn, 
C. Woestenburg, „ idem 
Joh. Markus, , jdem 
J. Rustonburg, » idem 
P. J. Blauw, » idem 
J. C. Visser, » idem 
gegund 

idem 
idem 

to Hoorn, f 400 
» idom • 312 
t idem 

t m > idem • 277 
9 idem » 245 

en 6 bilj,. als: 
te Hoorn, f 367 
• idem » 205 
> idem • i'.iy 
* idem » 190 
• idem * im 

idem n 125 

I'. J. Blauw, 
gegund. 

Perc. 13, meubelen hoogere-hnrgerschool cn 
gymnastieklokaal; ingekomen 3 hilj., als 

I P. J. Blauw, te Hoorn. 

J. Rustenburg, 
gegund. 

Porc. 14. naaischool; 
J. C. Visser, 
P. J. Blauw, 
Jb. Bieronhroodspot, 

idem 
B idem 

ingok. 3 bilj., als: 
te Hoorn, 
B idem 
B idem 

ƒ 7 7 
• 64 
» 40 

Lelden, 28 Jan.: het bouwen van een woon
huis aan den Witten singel, gemeente Zoeter-
woudo, onder behoor van den architect P. G. 
Lancol, ingok. 13 bilj., als: 
A. van den Boogaard, 
II. J . Sloos, 
P. J. Christiaanse en 

N. A. Zekveld, 
J. C. Verhoeven, 
W. van Schalk, 
A. van 't Riet, 
G. van Lent, 
X. Bink, 
C. v. Diest, 
II. de Jongh, 
lz. van der Kamp, 
II. A. van Woud, 
L. Maas, 

gegund. 
Spiegelglas gegund aan D. Sala en Zoon, te 

Leidon, voor ƒ 262. 
Gas- en waterleiding gegund aan J. Plantfe-

ber, te Leiden, voor ƒ241,50. 

te Stompwijk, ƒ 9 1 6 5 
> Leiden, »7949 

» idem, >7820 
» idem, »7800 
» Noord wijk, »7740 
> Leiden, »7G20 
» Stompwijk, »7245 
» Leiden, » 7241 
« Koudekerk, • 7168 
» Leiden, »6819 
» idem, »679G 
» 's-Gravenhage » 6650 
» Leiden, »6634 

ƒ 1798 
.< 1720 

Porc. 15, bewaarschool; ingek. 4 
Joh. Markus, te Hoorn, 
J . v. d. Borg Sr., ' » idem 
1'. .1. Blauw, B idem 
Jb. Hiorenbroodspot, » idem 
gegund, 

Porc. 16, ijl,lokaal: ingok. 5 bilj., 
Jb. bierenbroodspot, te Hoorn, 
Joh. Markus, » idem 

bilj., als: 
ƒ 2 1 8 
» 215 
B 165 
B 145 

als: 

J. Rustonburg, idom 
idem 
idem 

ƒ 99.50 
B 75 
B 65 
B 50 
B 32 

1705 j J, C. Visser, 
1660 P. J. Blauw 
1542 gegund. 
1239 | Bergen-op-Zoom, 27 Jan.: het verbouwen 

van oon woonhuis voor J. Houhaer, onder beheer n . i , i -- 1 T M I oon wooiuiuis voor.1. iiouiiaor, 
i T " ••buitenwerken bij do gemeente; ingok. 'van don architect P. C. van Genk; 

r i BT" , „ I hoogste inschr. A. Weijts, Jb. Bierenbroodspot. 
C. Woestenburg, 
.1. Rustonburg, 
K. Bakker, 
Job. Markus, 
R. Lakeman, 

te Hoorn, 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 

I" 
f 560 ! minste 
B 560 [gegund. 

610 ( V i l a gr, 

Weijts, 
A. Gorron, 

ƒ 1747.95 
> 1268 

. 27 Jan.: de levering van stalen 
B 475 Ispoorstaven met ijzeren eindverbindingen, baak-
> 465 nagels en stalen moerringen, ton dienste der 
B 455 Staatsspoorwegen op Java; minste inschr.: 

Nagekomen Afloopen. 
Bcrgrn-op-Zoom, 22 Jan : bet maken van 

den ijzeren bovenbouw van de rustieke brug in 
het Park, onder beheer van den architect R. H. 
C. van Somoren; ingek. 4 bilj., als: 
Rogier, Nerings, Richter, 

tc Bergen-op-Zoom, /' 1930 
P. J. v. Mechelen, » idem a 1730 
A. Assolbergs & Zn., s idem » 1589 
A. Asselbergs Wz., B idem B 1449 
gegund. 
Raming ƒ 1441 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 5 FEBRUARI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 7 Febr. 

V l l a g r . te 1 uur, door burg. en weth.: het leveren en stellen van 
eenige meubelen in het vergrooto gedeelte van het gebouw der academie 
van oeejdende kunsten, aldaar. 

Kroningen, te 8 uren. door D. Smit de Klemp, te Blijham, in het 
koffiehuis ade Beurs": het bouwen van een heerenhuis aan den Ubbo-
Kmmiussingel, onder bijlevering van alle bouwstoflen enz. Inl. bij den 
architect N. W. Lit. Aanw. gehouden. 

Leeuwarden, door burg. en weth. van Loeuwarderadeel: dc levering 
van 1250 stère grove gewasschen riviergrint. Inl. bij den gemeente
opzichter L. B. Wesselius. te Huizum. 

Bolsward, door het dijksbestuur van Wonseradeels Zuiderzeodijken: 
de levering van 700 grenen palen a 62 d.\L; 800 idem a 63 dM.; 880 
idem a 86i/, dM.; 40 zware eiken gordingen; 30 lichte idem; 70or.der-
maatsche idem; benevens 20 lasten balsteen. Bilj. inzenden vóór7Febr. 

St.-Jaeoblparochle, door A. D. Wassenaar: het bouwen van een 
huis met schuur en bijgebouwtje aan den Koudenweg, onder St.-Jacobi
parochie. Inl. bij D. Keuning, te St.-Annaparocbie. Aanw. gehouden. 

Dinsdag, 8 l'ebr. 
Zwolle, te 11 uren, in de Nieuwe Stadsherberg: het verbouwen van 

kantoren en pakhuizen in de Nieuwstraat, aldaar. Aanw. gehouden. 
1.1 burg (Geld.), te 12 uren, door burg. en weth.: het vergrooten van 

de 2e openbare school met onderwijzerswoning dezer gemeente. Aanw. 
gehouden. 

Venloo. te 12 uren, door burg. en weth.: het restaureeren van den 
westelijken gevel, alsmede het verhoogen van de zoldering der tweede 
verdieping, met bijkomende werken, een en ander aan liet stadhuis, 
aldaar. Inl. bij den gemeente-architect J. Kaijser. Aanw. 8 Febr., te 9 
uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot cxpl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraaibureau: Bestek no. 453, het maken van 
eene douaneloods met daarmede in-verbandstaande werken te Rozen-
daal. Inl. aan genoemd bureau en bij den sectie-ingenieur H. E. Beunke, 
te Breda. Aanw. gehouden. Raming ƒ 37,800. (Zie advert, in n: 4.) 

Assen, te 6 uren, door M. van Zuiden, in het hotel De Jonge: 
lo. het bouwen van zes woningen, met bijlevcring der materialen; 
2o. het amoveeren van de oude en het wederopbouwen van drie 

woningen met schuurtjes, met bijlevering der materialen. Inl. bij G. B. 
Broekema Jr. Aanw. 7 F'ebr., te 1 uur. 

Woensdag, « Febr. 
Drachten (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Smallingcrland: 
lo. het verbouwen der Bovenbuurtschool, te Drachten; 
2o. het maken eener separatieschutting enz., in de school aan den 

straatweg te Z.-Drachten. 
Inl. bij den gemeente-bouwmeester. Aanw. gehouden. 
Harlingen, te 12 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 

der Vijf-doelen-zeedijken-buitendijks, in net koffiehuis de Nederlanden: 
het aanleggen van eene stecnglooiing over eene lengte van 143.45 M. 
en het daarnevens verzwaren van den zeedijk, terzelfder lengte, tusschen 
Harlingen en Surig, steen 50 a 49. Inl. bij den opzichter J.R. Posthuma, 
te Almenum, aan den zeedijk bij Harlingen. Aanw. 7 Febr., te 1 uur. 

E n s c h e d é , te 12 uren, door J. Reestman, in bet hotel Amelink: het 
bouwen van zeven woningen cn een stal. op een terrein gelegen op het 
erf de Waterboer. Aanw. te 9 uren. 

Ziiidwoldc, te 12 uren. door J. ter Haar, bij den sluiswachter 
Kattouw, aan de Nieuwebrug: hot verbouwen van de huizinge iTasselt". 
Aanw. 9 Febr., te 10 uren. 

HnlJpe(FriesL), 's avonds te 9 uren, bij mej. de Wed. H. A. Minkema: het 
doen eener belangrijke vertimmcring aan een boerenbehuiting te Boven-
knijpe. Aanw. gehouden. 

Hoe ren» oon. ten kantore van K. Wierda: eene belangrijke vertim
mering aan de boerenbehuizing, bewoond door H. van Dijk, te Hempens. 
Inl. bij M. K. de Jong, te Oldeboorn. Aanw. gehouden. 

Donderdag, 10 Febr. 
Mzendljke, te 6 uren. bij F. de Witte-Weijnen: het bouwen eener 

graanschuur, lang 43 M. brood 18.50 M. op de hofstede, bewoond door 
1'. Dossche, in den Oranjepolder onder Biervliet. Inl. bij don ingenieur 
C. A. Carpreau, te IJzendijke. 

Vrijdag, 11 Febr. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. best. van Zoeland: het 

onderhouden van- er. het doen van herstellingen en vernieuwingen aan 
de Rijksgebouwen in de Abdij te Middelburg, van den dag der goed
keuring van de aanbestediug tot 31 Dec. '88, in 2 perceelen. Aanw. 7 
Febr., te 10 uren. 

Zwolle, te 11 uren. door het dagelijksch best. van het waterschap 
Mastenbroek, in de Keizerskroon: bet onderhoud der kunstwerken van 
het waterschap, ged. 3 jaren, aanvangende 1 Maart '87, in 1 perceel. 

Zwolle, te 11'/, uren, door het dagelijksch best. van het waterschap 
Mastenbroek, in de Keizerskroon: de levering van noodmaterialen bij de 
magazijnen tegenover Hasselt, in den Koebolligenhoek en onder Celle-
muiden, tezamen 1600 bos rijshout, 300 bos tuinpalen cn 300 bos 
tuinlatten, in 1 perceel. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren van ijzer-, zink- en koperwerk, papierrollen onz. Inl. bij den 
inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf. 

Kelmschate (Ov.), te 3 uren, bij de Wed. G. van Zalk: het vernieu
wen van een schuur. ' . 

Groningen, te 8 uren, door H. van Werkum, in het koffiehuis 

1 Waterloo'', aan den Hoereweg: het afbreken van het koffiehuis 
a Waterloo" en het wederopbouwen daarvan, met bijlevering van al hot 
benoodigde. Inl. bij den architect N. W. Lit. Aanw. 9 Febr., te 
11 uren. 

Zaterdag, l z Febr. 
Ternaard (Fr.), te 12 uren, door het host. van den Ternaarderpolder, 

in de herborg van K. Keuning: de herstelling en bestrating van een 
gedeelte buitenglooiing van den zeedijk van don Ternaarderpolder, met 
bijlevering van de benoodigde steen. Inl. bij den provincialen opzichter 
T. van Veen, te Dokkuiu. Aanw. 11 Febr., te 11 uren. (Zie advert, 
in n«. 5.) 

Vtorkiim te 12 uren door burg. en weth.: 
lo. het maken van een paalregol met steenen voeting en aanverwante 

werken, ter lengte van 100 M., mot bijvoeging van alle daartoe benoo
digde materialen; 

2o. do levering van 325 stère gewasschen riviergrint. 
Inl. bij den gemeente-architect J. Bogtstra. 
Cadzand (Zoel.), te 1 uur. door burg. en weth.: bot gedeeltelijk ver

nieuwen van den toren. Inl. bij den timmerman D. van Houto Jz., te 
Nieuwvliet. Aanw. gehouden. 

Davelte (Dr.), te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
nieuwe school voor 120 leerlingen, met bet vereischte ameublement, te 
Wapsorvoen. Inl. bij don architect B. Roukema. te Stcemvijk. Aanw. 
gehouden. , , . . . —— 

Metslawler (Fr.), door het dijkshost. van Oostdongeradeel, by II. 
Elzenga: het verbroeden der steenen voeting met bestrating aan don 
dijk, nevens den Ganzepolder onder Anjum, en het maken van twee 
gedeelten voeting van zuilenbasalt met bestratingen aan don dijk in 
Wartnawiel. Aanw. 10 Febr., te 11 uren. 

Haandag, 14 Febr. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het trekken van 

2 on het leveren on heien van 3 dukdalven in do scboepsligplaats ten 
oosten van de houthaven. Inl. bij den stadsingenieur, raadhuiskamer 
no. 106. (Zie advert, in »». 6.) 

Gorlrhem, te IV, uren, door het polderbestuur van Dalem, in de 
Gezelligheid: de levering van 1050 M» grint, ten behoeve van den dorps-
polder Dalem, als: 900 M» grof- en 150 M» fijner soort. Inl. bij den 
poldermeester W. van Dannis, te Dalem. 

Roermond, te 3 uren. door M. Therstappen. te Neer, m de herborg 
van J. Schreuis: het amoveeren van het perceel, gelegen te Roermond, 
sectie D, no. 75, en het torplaatse bouwen van twee woonhuizen, met 
bijlevering der materialen enz. Inl. bij den architect Corbeij, te Reuver. 
Aanw. 14 Febr., te 11 uren. , . ,. 

Buitenpost iFr.i, door den gemeente-architect A. Velding: net Bou
wen van een koetsierswoning met bergplaats voor bloemen, op oon 
perceel tuin aan de Jeltinghalaan te Buitenpost. Aanw. 12 tebr., 
te 3 uren. 

Dinsdag, IS Febr. 
s-llagc, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 

van eon woongebouw voor den dienst der verlichting op Schiermonnik
oog. Aanw. 8 Febr., te 10 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 112, het leveren van 
stalen dwarsliggers met bevestigingsdeelen, ten behoeve van het ver
nieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. bij den sectie-ingenieur W. 
J. Klerk de Reus, te.Meppel, en H. Beunke, te Breda, en aan genoemd 
centraalbureau. (Zie advert, in n". 5.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot etpl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 113, het leveren en inkepen 
van eikenhouten dwarsliggers, ten behoeve van het vemieiiwingfonds 
der Staatsspoorwegen, in 4 perceelen. Inl. bij de sectie-ingenieurs W. 
J. Klerk de Reus, te Meppol, en H. E. Beunke, te Breda, en aan ge
noemd centraalbureau. (Zie adeert. in n°. 5.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan hot centraalbureau: Bestek no. 114, het leveren van eiken
hout en eiken dwarsliggers ton behoeve van het vernieuwingsfonds dei-
Staatsspoorwegen, in 6 perceelen. Inl. bij de sectie-ingenieurs Y\. J. 
Klerk de Reus. te Meppel, on H. E. Beunke, te Breda, cn aan genoemd 
centraalbureau. [Zie advert, in n°. 5.) 

Langelllle (Friesl.), bet doen van eenige herstellingen aan de boeren-
huizing, bewoond door K. Dijkstra, aldaar. 

Donderdag, 17 Febr. 
Den-Bommel (Z.-H.), te 10 uren. door burg. en weth.: de levering 

tan ongeveer 500 M' grove gehorde onderhoudsgrint. 
Leiderdorp, te 12 uren. door burg. en weth.: het gedeeltelijk af

breken en verlagen van de Doesbrug, alsmede het leveren en stellen 
van oen ijzeren ophaalbrug met dito vast gedeelte en het vernieuwen 
en herstellen der kei- en klinkerbestrating. Inl. by den architect J. 
Goldberg, te Hazerswoude. Aanw. 10 Febr., te 11 uren. 

SemmelsdIJk, te «>/, uren, door dijkgraaf en gezworenen van de 
polders het Oudeland enz.: de voor bovengenoemde polders in 87 be
noodigde 460 M> onderhoudsgrint. 

Vrijdag, 18 Febr. 
s-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van eenige werkzaamheden in het gebouw voor het ykwezen 
te Maastricht en het onderhouden van dat gebouw, van af den dag dor 
kennisgeving van de gunning van het werk tot en met 31 Dec. 89. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den hoofd
opzichter der landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te Breda. Aanw. 11 Febr., 
te 12 uren. Raming f 790. • 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 
van een woongebouw voor den dienst der verUchting op Ameland. 
Aanw. 11 Febr., te 10 uren. 
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ffrtcn vN.Br.). te 4 uren. door 
Jonkergouw: liet bouwen van een 

oio 

liet R.-K. par. kerkbestuur big M. 
kerk mot toren en pastorie, m 3 

b i l bij H. C. Dobbe en \V. van Aalst, te 'S-Boach. Aanw 

6 

perc» 
18 Febr, te 2 uren. 

stadskanaal (Gron.), te 6 uren, door moj. de Wed. liosscher, 
't hotel Brouwer: de levering van al hot benoodigde met en zonder 
timmerloon. voor eene boerenboliuizing. Aanw. te 2 uren. 

Zaterdag, 1)1 l'ebr. 
Alkmaar, te 10 uren. door dijkgraaf en heemraden van de Schermeer, 

op het raadhuis: de levering van 200.000 straatsteenen. 
Maandag, 21 l'ebr. 

Middelburg, te l i ' / , uren. door don ontvanger der registratie en 
domeinen, ton zijnen kantore: liet onderhoud der gebouwen, genaamd 
het Oost-Indische huis te Middelburg, god. '87—'89. Inl. bij don hoofd
opziener der domei i, te Middelburg. Aanw. 14 Kehr.. te 10 uren. 

K o l l u m , te 12 uren, door den burg. van Kollumcrland: de levering 
van 950 M 3 grint, ten dienste dor kunstwegen in die gemeente. 

Hapelle ad . IJsel. te 12 uren, doof Mr. I). Kleij. advocaat te Rotter
dam, bij A. Molenaar: hot maken van eene bouwrnanswoning mot aan-
hooren. in den polder 1'iiiis-Alexaiider. bij de woning van 1'. Molenaar. 

' ij den architect B. van Dam Johz... te Kapelle a d. Usel. Aanw. Inl. 
14 Febr.. 

22 l'ebr. 
kantore der gemeente-gasfabrieken. 

te 12 ur 
Ulnadag. 

Rotterdam, te 11 uren, ten 
Oostzoodijk: do levering van: 

lo. 32.000.000 KG. Engelsche gaskolen; 
20. 24.000.000 » Westfaalsehe gaskolen. (Zie advert, in n'. 5.1 
Botterdam, te 11 uren, ten kantore dor gemeente-gasfabrieken, 

Oostzoodijk: de levering van 540.000 KG. Luiksche kluitkalk. {Zie advert. 
in n°. 5.) 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van marine: hot maken 
van eene woning voor den dienst der verlichting aan den noordoosthoek 
van hot eiland Tesscl. Aanw. L6 Febr., te 12 uren. 

Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
bewaarschool am de Lnthenche Vest met bovenwoning aan de Ge
dempte Botei-sloot. Aanw. 17 Febr., te 11 uren. {Zie advert, in 6.) 

Utrecht , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats-
•poorwegen, aan het centraalbureaui Bestek no. 454. het maken, 
leveren en opstellen van den bovenbouw eener draaischijf van 14.50 M. 
middellijn, op het station Rozendaal, Raming ƒ 6260. (Zie advert, 
in n«. 6.) 

Kllland-Bath (Zeel.), door burg. en weth.: de levering van 250 M ' 
grove onderhoudsgrint. 

Woensdag, 23 l'ebr. 
V l l a g c , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

uitvoeren van eenige werken in het gebouw op den Hofsingel, in ge
bruik bij het departement van huitenl. zaken. Inl. bij den rijksbouw
meester in het 2e district en den hoofdopzichter voor de landsgebouwen, 
beiden te 's-Hage. Aanw. 18 Febr., te 10 uren. Raming ƒ 1740. 

VHnge, te 12 uren. door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van do gebouwen en eenige andere werken op de stations Drunen 
en Vlijmen voor net gedeelte Baardwijk—'s-Bosch van don spoorweg 
Zwaluwo—'s-Bosch. Inl. bij don eerstaanwozend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te 's-Bosch. Aanw. 15 en 16 Febr., tc 11 uren. Raming 
ƒ 98,000. 

nirkxlaiid (Z.-H), door het bestuur van den grintweg Ouddorp— 
Sommolsdijk en andere besturen, op het gemeentehuis: de levering van 
1330 M J onderhoudsgrint. 

Zaterdag, 2 « Febr. 
slaveren, te 11 uren, door het best. van het waterschap Hemelumer-

Oldel'aart en aanhoorige zeedijken, in het watcrschapshuis: Bestek no. 
1, perc. 1, 200 M ' grond afgraven van de contributiefenne en verwerken 
van dien grond over de dijken bezuiden, bewesten en benoorden Stavoren, 
met conig bijwerk; perc. 2, 75.6 M. walpaalbeugel vernieuwen, benoor
den Stavoren; perc. 3, 250 M. bermkist vernieuwen, benoorden Workum, 
met eenig bijwerk: perc. 4, 640 stuks nieuwe 41 dM' grenen palen te 
leveren ; perc. 5. 300 M. nieuwe 10—26 cM' grenen gordingen te leveren; 
perc. 6, 150 M. nieuwe 4—30 cM' grenen planken te leveren. 

Bestek no. 2, perc. 1, 145 M. lengte steenglooiing hewesten Stavoren 
reconstrueeren, met eenig bijwerk; perc. 2, 400,000 KG. (200 last) brik 
leveren, bij partijen van 50 last (100,000 KG.) 

Bestek no. .1. 60 M ' riviergrint leveren aan de wegen. Aanw. 24 
Febr., tc 11 uren. 

Woensdag, 2 Maart. 
'•-Rage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een ijzeren gebouwtje voor eene registreerende peilschaal 
met bijhehoorende werken tegenover Maassluis, aan den linkeroever van 
het Scheur, tusschen de kilomoterraaiou CLX en CLXI, behoorende tot 
de werken tot verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur van den waterstaat Leemans, te 
Rotterdam, en de adspirant-ingenicur Gockinga, te Rozenburg. Aanw. 
23 Febr., te U»/a u r e n - Raming ƒ 6550. 

Op onbepaalden datum. 
Amsterdam, door hot R.-K. par. kerkbestuur van O. L. V. onbevl. 

ontvang.: de voltooiing der kerk, volgens de plans van den architect 
P, J. li. ('uijpers. (Zie advert, in n°, 6.) 

Ilenielumer-Oldefaart en ftoordwolde, door don burg.: het aan
leggen van eene aardobaan met klinkerhestiating, ter lengte van 1500 
M., op het eiland Sehiermonnikoog. van af liet dorp tot het nieuw te 
stichten badhotel aan de Noordzee. Inl. bij den hoofdopzichter der 
gemeentewerken, te Knkhuizen. Aanw. 16 Febr.. te 10 uren. 

I 

A F L O O P 
VAN * 

AANBESTEDINGEN. 
Mldwolde, 25 Jan.: het bouwen van een 

werkhuis, met bijlevering der materialen; ingek. 
16 bilj., als: 
E . Saathof, Oostwold en D. Kreiter, 

Midwolda, f 9400 
H, Plus en C. Plus, Winschoten, i 8350 
A. Pentinga & Zn., Noordbroek, > 8322 
P. Ravensberg, Winschoten, • 7960 
H. Timmer, Beerta en Joh. Numann, 

Winschoten, » 7890 
H. Blaauw, Finstcrwold en M Mennen. 

Midwolde, » 7884 
G. Heikcns Gz., Winschoten en G. 

Heikens, Oostwold, i 7680 
A. Daanje en F̂ . ten Have, Noordbroek, » 7521 
J. Buurtte en H. v. d. Veen, idem > 7478 
K. de Groot en G. de Groot, Winschoten, t 7294 
G. L. Hensema en L. Hensema, Oudepekela,» 7274 
W. v. Zuilen en J. v. Zuilen, Nieuwolda, » 7241 
N'. J, Kruizinga en G. Kruizinga, Oostwold, » 7232 
J. H. Bult. Wagenborgen cn S. J. M. ten 

Have, Helium, > 7171 
C. Tonkens, Midwolde en A. Lemminga, 

Eexta, » 7074 
II. Schuurke en H. Doornkamp, Nieuwolda, i 6789 
gegund. 

Lemmer, 25 Jan.: de levering van palen en 
gordingen voor het waterschap de Zeven-
Grietenijen-en-Stad-Sloten; aannemers werden: 
perc. 1, palen, firma Wed. C. Sleeswijk, Lemmer, 

ƒ 1397 
3 2, id. dezelfde, » 787 
» 3, id. dezelfde, » 1404 
> 4. id. dezelfde, > 644 
> 5, id. dezelfde, t 1367 
> 6, gordingen, G. J.Garsen, Zutfen. i 130.25 
I 7, id. dezelfde, » 200 
» 8, id. dezelfde, ï 184.75 
Mulderberg, 28 Jan.: het verbouwen van de 

pastorie der Ned. Herv. gemeente, onder beheer 
van den architect G. W. Vixscboxse; ingek. 12 
bilj., als: 
L. Bouwman, te Amsterdam, ƒ 5100 
G. Tcunisse, » Bussum, » 4800 
Renaud en Boeljon, » Watergraafsmeer, i 4543 
G. v. Soest, ï Beverwijk, ï 4490 
G. T. Clein, > Muiden, i 4405 
D. Hermsen. • Muiderberg, » 4296 
R. Mouw, > Hilversum, i 4280 
M. v. d. Heijden, • Bussum, » 4250 
G. A. Lindeman, > Amsterdam. > 4191 
A. v. Walen, > Muiden, > 3972 
N. Muhl, > idem » 3923 
E. J. Jurrians, > Naarden, > 3900 

Nijmegen, 28 Jan.: de levering van het voor 
het overvaartveer benoodigde hout, ged. '87, 
voor rekening der gemeente; ingek. 5 bilj., als: 
G. A. Mijnlielf, te Nijmegen, / 899.68 
Thiissen en V. d. Eist, » idem • 795 
G. T. Coers, > Arnhem, » 754 
W. Giesen. » Doesburg, » 748 
L. Wilod Versprille, • Nijmegen, • 695 
gegund. 

Kol ter dam. 29 Jan.: het maken van eene 
drijvende zwem- en badinrichting op do Maas, 
onder beheer van den architect W. C. Coepijn; 
ingek. 7 bilj., als: 
J. Hoos & Zn., Rotterdam, / 112,733 
Muller en Droogleever Fortuijn, idem » 101,696 
A. Vos, Amsterdam, » 96,400 
G. Kei|, Rotterdam, i 88,600 
L. v. Spanje, idem » 85,300 
Ned. Stoombootmaats., Fijenoord, > 83,900 
H. Femim, Scheveningen, > 83,590 

Niet gegund. 
Bergen-op-Zeem, 29 Jan.: het bouwen van 

een houtmagazijn voor Joh. D. A. la Rivière, 
zonder levering van hout en pannen, onder 
beheer van den architect R. H. C. v. Somcren; 
ingekomen 5 bilj., als: 
C. Suikerbuijk, te Bergen-op-Zoom, ƒ 6694 
C. Bastiaanse. » idem > 5486 
I). N . ScheQ'elaar, > idem » 6474 
M. A. v. Loon, » idem » 5150 
P. de Nijs, » idem » 6070 
gegund. 
Raming f 6000 

sneek, 29 Jan.: het afbreken van cen oud 
en het bouwen van een nieuw heerenhuisj voor 
R. van Driessen, onder beheer van den architect 
F. Swart; ingekomen 10 bilj., als: 
K. H. Rcidsma, te Usbrechtum, / 12,360 
I. A. de Graaf, > Sneek, > 11,934 
N. P. Molenaar, > idem > 11,414 
M. Rondema, i idem > 10.990 
C II. Visser, » idem > 10,800 
T. J. v. d. Steele, » idem > 9,920 

C. F. Schwaner, te Leeuwarden, ƒ 9,534 
J. V. V. d. Meulen, » Hemelum. » 9.226 
G. J. Lanting, • Deerzum, • 8,733 
H. Eldring, i Suameer, t 8,178 
gegund. 

Varaeveld, 29 Jan.: het bouwen van een 
woonhuis voor jhr. VV. Strick van Linschoten, 
onder beheer van den architect H. II. Kreeften-
berg, in 6 perceelen. 

Perc. 1, metselwerk; ingek 7 bilj., als: 
G. II. Kempers, te Doetichem, ƒ 925 
J. I.ammcrs, » Varseveld. • 614.39 
G. J. Slotboom, » idem i 60499 
Joh. Lammers, » idem n 598.96 
D. J. Slotboom D.Jz., » idem i 529.60 
D. I. Slotboom, » idem • 471 
B. Lammers, » idem » 458 

Perc. 2, timmerwerk; ingek. 9 bilj.. als:. 
A. Smees, te Varseveld, / 625 
G. II. Hiddink. > idem < 621 
J. W. Schuurman,» idem » 599 
L. Vreeman, » Aalten, i 589 
\V. Leneman, » Varseveld, . 500 
G. J. Freriks, • idem » 497.45 
J. W. v. d. Linde, » Ambt-Doetichem, » 485 
G. J. Duitshof, i Varseveld, « 459 
W. Rutgers, > idem » 457 

Perc. 3, stukadoorwerk; ingek, 3 bilj, als: 
Joh. Lammers, te Varseveld, f 219.19 
J. W. Schuurman, > idem » 150 
Th Piepen, » Terborg, • 119 

Perc. 4 behang-, glas- en verfwerk; ingek. 6 
bilj,. als: 
G. Reivndsen, te Aalten, / 685 
A. J. Rengelink. > Terborg. » 642 
B. en G. J. Colen

brander, » Varseveld, » 498.90 
H. W. Ovink, i Ambt-Doetichem, > 482 
J. W. Schim-en, » Varseveld, i 439 
A. L. Polman, t Ktten, » 424.48 

Perc. 5, leverantie van eikenhout; ingek. 7 I 
bilj., als: 
S. ten Bokkel, te Aalten. / 399 
I. llffink, » idem » 379 
II. ,1. Jansen, I idem » 379 i 
F. H. v. Eerden, » idem » 346 
E. Kerkhof, » Varseveld, i 322 
A. Ubbink, » Breedevoort, » 319 
H. J. Lammers, » Varseveld, » 309 

Perc. 6, leverantie van dennenhout; ingek. 7 
bilj., als: I 
IL J. Jansen, te Aalten, / 630 
J. L'flink, » idem » 668 
S. ten Bokkel, » idem » 565 | 
H. J. Lammers, » Varseveld, » 566 
E. Kerkhof, » idem » 636 
F. H. v. lorden, » Aalten, • 516 
A. Ubbink. » Breedevoort, » 447 

Alle perceelen zijn aan de '̂rniuste inschrijvers 
gegund. 

Krutningen, 29 Jan.: de levering van de 
onderhoudsgrint ten behoeve van de gemeente, 
ged. '87; ingek. 10 bilj., als: 

M. Dekker, / 1-77 
A. de Vries, » 1.75 
A. Visser Jr., » 1.75 
,1. B v. Acker, • 1.74',, 
J. F. Lips, » 1.74 
W. Hokken, » 1-70 
C. Bakker, » 1.89 
P. Donkersloot, • 1.6" 
P. Meeuwsen, i 1-65 
C. Kranendonk, 1.1 

Assen, 29 Jan.: het bouwen van een nieuwe 
schuur voor huidenzouterij en drogerij en eenige 
vertimmeiingen aan het liuisvan A.Cohen, aan 
de Ridderstraat, onder beheer van den architect 
J. van Houten; ingek. 11 bilj., als: 
J. Jonker, te Assen, /' 1786 
E. Lamberts, » idem » 1697 
i. Wie-ring en A. J.Thurkow, » idem » 1650 
H. Bennink, » idem » 1597 
C. v. Zoeten, » idem o 1578 
A. J. Diehlman, » idem » 1573 
H. Smallonhroek, » idem » 1500 
D. B. Wiering, » idem » 1494 
H. Jalving, » idem » I486 
J. P. Broekema, » idem » 1368 
G. B. Broekema, » idem » 1315 
gegund. 

Rotterdam, 31 Jan.: het driejarig onderhoud 
en herstel van de Rijksgebouwen der invoer
rechten tc Hoek-van-Holland; ingek. 9 bilj., als: 
W. v. Spronzen, te Monster, ƒ 4777 
D. J. v. Spronzen, i idem » 4715 
J. v. d. Vlugt, » Dordrecht, i> 4140 
J. de Neef. » Briello, » 3977 
VV. A. P. Dessin», » Naaldwijk, » 3600 
VV. Lalleman, » 's-Gravenzande, i 3200 
C. Vreedenburg, » Hoek-van-Holland, • 3142 
A. Benard, » idem > 3111 
J. Varekamp, » 's-Gravenzande, > 2942 

Assciidrll I 31 Jan.: het bouwen eener kerk 
met toren voor de R.-K. gemeente, onder hehoer 
van den bouwmeester A. C. Bleijs (onderhands); 
minste insehr. J. van Groenondaal, te 's-Hage, 
voor f 75.139, aan wien het werk gegund is. 

Amsterdam, 31 Jan.: hot afbreken vaneen 
houten loods (tijdelijk schoolgebouw,. thans 
staande op een terrein, naliij de kazerne Oranje-
Nassau en het in gewijzigden vorm wederstellen 
van deze loods opeen terrein aan de achtergracht 
bij het Frederiksplein; ingek. 7 bilj., als: 
E. v. Brummelen, te Amsterdam, / 3K79 
J. v. Berne, » idem » 3774 
G. Mouw. » idem » 2305 
A. v. Wensveen. » idem » 2097 
J. Oldigs, » idem t 1877 
R. Repko, » idem • 1785 
H. I. Heikcns, • idem » 1585 

Deventer. 31 Jan.: hot houwen van oen 
woonhuis aan den weg van do Voorstad naar 
de brouwerij, voor II. Scheell'er; ingekomen 18 
hilj., als: 
B. v. d. Worp, te Deventer, ƒ 2867 
W. Fskes & Zn.. • idem » 2787 
W. ,1. Kolkert, » idem » 2785 
J. Aalpoel. » idem • 2746 
A. J. Eggink, i idem « 2739 
G. Hofstee, • idem » 2722 
i. P. OltholT. » idem » 2700 
K. v. Leusen. » idem t 2691 
J. E. Rood, » idem » 2619 
H. Korteling, » idem » 2615 
G. W. Pieten, » idem » 2610 
R, v. d. Spoel, » idem > 2600 
H. Steenbergen, » idem » 2599 
H. Visscher. » idem i 2587 
H. Lammers. » idern » 2570 
A. J. Markerink, » idorn » 2569 
G. Tuitert, » Epse, t 2568 
J. Pot ,lz., » Deventer, i 2560 
gegund. 

'•-Hage. 31 Jan., voor rekening der ge
meente : lo. het onderhoud ged. '87, van eenige 
gebouwen, wacht- en brandspuit huizen; minste 
insehr. F. P. de Haas, te 's-Hage, voor ƒ 7536. 

2o. het rioloeren en gedeeltelijk hei-bestraten 
van de Bazarlaan; ingek. 7 bilj. als: 
A. Korteweg, te Zevenbergen, ƒ 1800 
11. Jongenburger, » Waildinksveen. » 1800 
P. Kraaijenveld, » 's-Hage. « 1795 
J. do Bruijn. » ideni » 1785 
V. Borgen Henegouwen, » idem » 1769 
G. Keij. » Rotterdam, » 1740 
M. Bot, » Vlaardingen, » 1690 

3o. liet verhoogen en weiier in profiel brengen 
van het Oranje-Nassauplein: ingek. 6 hilj.. als: 
A. de Waard. te 's-Hage, ƒ 5030 
J. de Bruijn, » idem :> 41195 
V Korteweg. » Zevenbergen. » 4520 

C. de Graall', » 's-Hage, » 4400 
M. Bot, » Vlaai-dingen, > 4180 
G. Keij, » Rotterdam, » 3962 

4o. de levering van illumineei-glazen; ingek. 2 
bilj., als: 
J. M. Winkel, 's-Hage, voor 

/' 6.50 per 100 gevulde glazen 
'» 2.50 » 100 gebroken » 

J. C. Olifiers, Delft, voor 
f 4.50 per 100 gevulde glazen 
» 1.00 » 100 gebroken » 

Foudgum. 31 Jan.: het bouwen eener nieuwe 
pastorie voor de Herv. gemeente; ingekomen 12 
bilj.. als: 
F. Ilicmstra. te Hallum, f 6543 
J. v. d. Mei, » Dokkum. » 6950 
S. Jongedijk. » Holwerd, » 5666 
A. Wielsma, » Bargum, » 5480 
I'. Hoogten», » Holwerd, » 5300 
W. v. d. Wal. • lloogebeintum. » 5242 
II. Eldering, » Suameer, » 5048 
J. v. Dijk. • Blija. » 4974 
H. de Vries. » Dokkum, » 4959 
J. v. d. Steeg. » llardogarijp. * 4921 
II. de Jong, » Dokkum, » 4892 
K. Dijkman, » Nes, • 4794 
gegund. 

Kroningen. 31 Jan.: het bouwen eener 
heerenbehuizing, voor J. Pik. onder beheer van 
den architect J. P. Hazeu: ingek. 14 bilj.. als: 
II. Schotten*, te Groningen, ƒ 13 980 
H. Jansen. » idem » 13,914 
A. Schrouder, » Idem » 13.839 
A v Dijk, » idem >' 13,798 
F. Roders, » idem « 13.658 
J. Toesman, » idem » 13,500 
N Peters. » , l , ' l n * 13,444 
G.' Meulin'k. » idem » 13.404 
A. de Vries > idem » 13,300 
J.' de Vries 'en Arends, » idem «12.980 
Holthuis, » 'dom » 12.7/4 
Berends. • 'dem » 12.716 
J. Poelman, » idem » 12,400 
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te Groningen, 
» idem 
> idem 
I idem 
» idem 
» Idem 

/' 12.H44 
I 12,229 
» 12.222 
» 12,200 
» 11.977 
» 11,584 

E. Wictzeiuit, 
J. Haupt, 
Jelsema. 
M. Schoen, 
II. Walker, 
P. Zijlstra, 
gegund. 

Geer, 1 Kcbr.: het maken van verschillende 
onderhoudswerken aan de fabrieksgebouwen der 
Twentsche stoombleckcrij; ingek. 4 bilj, als: 
E. H. ï. Dijk, le Goor, f 5460 
G. Wissink Az, a idem » 4300 
C. ten Zijthofl, • idem » 4190 
A. Jalink, • idem * 3299 
gegund. 

Utrecht, 1 Febr.: 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 der 
werkplaats op het station Zwolle, volgons bestek 
no. 446 (herbesteding); ingek. 9 bilj.; als: 
L. Kalis Kz„ Sliidrecht, f 115,300 
J. Kooij, Amsterdam. • 111,000 
J. v. Hurk, Oosterbeek en W. Wissing. 

Arnhem, a 
F. Aberson, Steenwijk en J. Otten, 

Meppol, i 
A. Terwindt. Westpannerden, s 
C. Cos Az, Dordrecht, • 
J. Hillen, Grave, • 
J. v. OiienPz.cn A. Guldens, Nijmegen,» 
P. Hell cn A. blocks. Zwolle, » oi,ouu 

Mom nw Uk. 2 Febr.: het amovcoren van de 
bestaande on wederopbouwen van een woning 
met stalling, voor N. Olsthoorn, ondor beheer 
van den bouwkundige P. C. Dessing; ingek. 8 
bilj_.. als: 

te Rijswijk, 
n Boskoop, 
B Zoeterwoude, 
a Koudekerk, 
> Berkel, 
» idem 
B Stompwijk, 
B 's-tlage, 

Amsterdam, 2 Febr.: het maken van ecu 
winkelbuis met photographisch atelier, voor A, 
Groinor, onder beheer van de architecten W 
Wilkens en G. van Arkel; gegund aan W. Grev 
te Buiksloot, voor / 17.755. 

Hoogeveen, 2 Febr.: bet bouwen van een 
burgeiwoonhuis voor II. Rijkmans. onder beheer 
van don architect II. E. Hoegsma (herbesteding) 
ingekomen 5 bilj, als: 
A. Niehuis, te Hoogeveen, 
Jb. Kleinmoijer, » Dedemsvaart 
W. ter Stege, n Hoogeveen, 
J. Lanjou, B idem 
Spikman cn Omvlee, a idem 
gegund. 
Raming j 

HaaHsluls, 2 Febr.: het houwen van oen 
vereenigingslokaal voor de afdeeling Maassluis 
en omstreken van den Nederl. Protestantenbond, 
onder bobeer van den architect A. Dirkzwager; 
minste inschrijvers Van lleijst cn Zonneveld, te 
Vlaardingen. voor ƒ 4490. 

Gouda, 2 Febr.: de vernieuwing der ophaal
brug over de rivier de IJsel te Gouda, voor 
rekening der gemeente. 

Perc. 1. onderbouw; ingek. 9 bilj, als 

S. W. dc Boer, Lippenhuizen, ƒ 4320 
gegund. 
Raming a 55GO 

's-Hage. 4 Febr.: het rioleoren en lier-
bostraten van het Huygenspark en de Kikker-
straat te 's-llago; minste inschr. G. Keij. te 
Rotterdam, voor / 8850. 

Arnhem, 4 Febr.: het aanbrengen van illu
minatie aan de Euscbiuspoort, op de Groote 
markt en langs de .lanssingels cn net verrichten 
van eenige andere werken, ter gelegenheid van 
's Konings verjaardag; ingek. 6 bilj, als: 

massa 
f 1244 

1093 
1070 
1050 
1049 

perc. . 
ƒ 767 

778 
760 
740 
656 

cn G. F. 
594 

perc. 2 
ƒ497 

405 
390 
370 
425 

h'.J7 

J. II. Valk. 
C. Koenekoop, 
L, v. Leeuwen, 
C. v. Diest, 
T. H. Ovcrmeer, 
N. Perquin, 
G. v. Lent, 
VV. v. Wouw, 

93,000 

91,800 
89.900 
89.900 
85,980 
84,900 
81,800 

ƒ 7800 
» 5299 
» 5180 
t 5140 
> 4821 
i 4630 
» 4145 
i 3500 

ƒ 2700 
• 2540 
> 2410 
ï 2222 
> 2088 

ƒ 2120 

Joh. de Jong, 
P. A. Burghout, 
C. dc Groot, 
W. H. de Haan, 
P. Vermeer Jz, 
K. Hollander, 
11. J. Nederhorst, 
W. Bokhoven, 
C. P. W. Dessing, 

te Gouda, 
» idem 
» Sliedrecht. 
B Eist, 
» Gouda, 
> idem 
» idem 
• idem 

idem 

ƒ 4960 
» 4760 
I 4650 
» 4076 
» 4000 
» 3728 
• 3662 
o 3478 
» 299C 

J. A. Koeuders, 
A. Jas, 
H. v. d. Sand, 
G. J. Lucassen, 
J. Mulder, 
J. G. Jansen Jr. 

Cramer, 594 819 
gegund. 

Zwollerkerspel, 4 Febr.: het maken van 
twee bruggen over de Soest- en Zandweteringcn 
in Zuthom, voor rekening der gemeente; ingek. 
14 bilj, als: 
A. v. Straten, Zwolle, 
M. A. v. d. Berg. idem 
G. C. Avcrdijk, Wije. 
L. v. Vlaardingen, Zwolle, 
M. Overman, Hasselt, 
G. v. Unen, Zwolle, 
Bckedam, Ccnemuiden, 
V. d. Haar en Schipper, idem 
,1. Weener, Hasselt, 
(.'. Visscher, Kampen, 
Teunis Mol, Genemuiden, 
Van Dijk cn Hulleman, idem 
C. ter Horst, Zwolle, 
H. Brouwer, Genemuiden, 

Gegund aan C. ter Horst. 
Hrallngscheveer, 4 Febr.: het af breken der 

oude en bouwen eener nieuwe vischmarkt, ondor 
behoor van den architect A. Langejan, to Kra-
lingcn; ingek. 10 bilj, als: 

. Ponsen, te Dordrecht, 
M. v. Linschoten, i> Kralingen, 
W. J. v. Dort, » idem 

a idem 
B Rotterdam, 
» Vlaardingen, 
> Rotterdam, 

CL Boer, 
H. Lagerwaard, 
A. Rijneveld, 
A. dc Haan, 
A. C. v. Schagen en 

L. Boese, 
C. L. Groeneveld Jz, 
ü. J. Mertens cn A. 

Teeuwon, 
Raming 

f 3583 
B 8555 
» 3025 
» 2960 
» 2898 
» 2876 
» 2859 

i Kinderdijk, 
i Krimpen a/d. Lek, 

> idem 

2600 

> 2589 
» 3000 

ƒ 8425 
» 6187 
a 5964 
• 5900 
> 5848 
• 5469 

» lueiu 
Perc. 2. bovenbouw; ingek. 6 bilj, als 

H. Enno van Gelder of de 
Gotidsche Machinefabriek, te Gouda, 

Ijzergieterij Prins v. Oranje, » 's-Hage, 
Penn cn Bauduin, » Dordrecht, 
J. J. Verdries, » Gouda, 
K. Hollander, • idem 
L. J. Enthoven & Co, > 's-Hage, 

Wateren, 8 Febr.: dc ombouwing van een 
roomboterfabriek te Elsloo, voor Mr. L. G. 
Verwer, onder beheer van den architect II 
Vlijt urg, te Oostwolde; ingek. 11 bilj., als: 
W. T. Hoogeveen, Appelscha, ƒ 6899 
J. Ei/inga. Kortezwaag, » 6259 
J. E. Mulder, Noordwolde, 
R. A. v. d. Veen, Terwispel, 
J. L. de Vries, Oldeholtpadc, 
D. J. Kouning, Urcterp, 
W. K. Burgij, Terwispel, 
O. P. Otfringa, Donkerbroek, 
Jan Eits. Noordwolde, 
E. J. de Boer, idem 

> 5380 
a 5353 
a 5235 
» 5179 
» 4988 
» 4948 
» 4897 
I 4590 

Gronlngen*Opelnde. het bouwen 
nieuwe stelphuizing; ingek. 11 bilj, als 
V. Cuperij, Marum. 
H. P. Bos, Kooten, 
D. J. Keuning, LVeterp, 
J. L. Epphiga, Lippenhuizen, 
W. K. Burgii, Terwisjiel, 
A. S. v. d. Meer, Drogeham, 
T. v. d. Mculcn, Surhuistervecn, 
S. W. de Boer. Lippenhuizen, 
A. R. v. d. Wijk, idem 
J. G. v. d. Veen. Augustinusga. 
M. H. Westra, Burum, 
gegund. 
Raming 

van een 

f 6445 
» 5821 
B 5700 
a 5519 
a 5496 
B 5265 
B 5222 
B 5212 
B 5069 
B 4877 
B 4612 

f 6183 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E K K E R 
van ZATERDAG 12 FEBRUARI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
l f u n . i l , 14 Febr. 

Amurrdui i i , te 12 uren, door burg. en weth.: het trekken van 
2 en het leveren en heien van 3 dukdalven in de schecpsligplaats ten 
oosten van de houthaven. Inl. hij den stadsingenieur, raadhuiskamer 
no. 106. (Zie advert, in n*. 6.) 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: het leveren van een 
ballastpraam en een vletschouwtje. 

Garlchem, te 1 'uren, door het polderbestuur van Dalem, in de 
Gezelligheid: de levering van 1050 M 3 grint, ten behoeve van den dorps
polder Dalem, als: 900 M* grof- en 160 M* fijner soort. Inl. bij den 
poldermeester \Y. van Dannis, te Dalem. 

Koermond, te 3 uren, door M. Therstappen, te Neer, in de herberg 
?an J. Schreurs: het amoveeren van het perceel, gelegen te Roermond, 
sectie D, no. 75, en het terplaatse bouwen van twee woonhuizen, met 
bijlevering der materialen enz. In), bij den architect Corbeij, te Reuver. 
Aanw. 14 Febr., te LI uren. 

DeYenter, te 6 uren, door den architect D. Toepoel, namensmej.de 
Wed. Rensink, in het koffiehuis van I*. L. D. Spijker: het afbreken en 
wederopbouwen van twee woonhuizen. Annw. gehouden. 

Amsterdam, 'savonds 8 uren, door het best. der bomvmaatschappij 
tot verkrijging van eigen woningen, in het café «De Keurs": het dempen 
van een gedeelte water tot vorming van een terrein, bestemd tot bouwen 
van woonhuizen, en het op hoogte brengen van dat terein. 

Buitenpost (Fr.), door den gemeente-architect A. Velding: het bou
wen van een koetsierswoning met bergplaats voor bloemen, op een 
perceel tuin aan de Jeltingnalaan te Buitenpost. Aanw. gehouden. 

Dlnsd**;, 1 5 Felir. 
'a-Rage, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 

van een woongebouw voor den dienst der verlichting op Schiermonnik
oog. Aanw. gehouden. 

Utreen. , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestelt no. 112, het leveren van 
stalen dwarsliggers met bevestigingsdeelen. ten behoeve van het ver
nieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. bij den sectie-ingenieur W. 
J . Klerk de Reus, te Meppel, en 11. Reunke, te Breda, en aan genoemd 
centraalbureau. {Zie advert, in «°. 5.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. ran Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 118, het leveren en inkepen 
van eikenhouten dwarsliggers, ten behoeve van het vernieuwingfonds 
der Staatsspoorwegen, in 4 perceelen. Inl. bij de sectie-ingenieurs \V. 
J . Klerk de Reus, te Meppel, en II. E. Bcunke, te Breda, en aan ge
noemd centraalbureau. {Zie advert, in a°. 5.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 114, het leveren van eiken
hout en eiken dwarsliggers ten behoeve van het vernieuwingsfonds der 
Staatsspoorwegen, in 6 perceelen. Inl. bij de sectie-ingenieurs \V. J. 
Klerk de Reus, te Meppel, en H. E. Heunke, te Breda, en aan genoemd 
centraalbureau. {Zie advert, in n°. 5.) 

Nijmegen, te 7 uren, door regenten der beide weeshuizen, in het 
protestantsch kinderweeshuis: het maken van een gebouw op de jongens
speelplaats van het R.-K. weeshuis, het afbreken eener stalling en het 
uitvoeren van eenige bijkomende werken. 

Langrtlllc (Fries].), net doen van eenige herstellingen aan de !>• .eren-
huizing, bewoond door K. Dijkstra, aldaar. 

Waensdag, i « l'ebr. 
Bal iward, te 12 uren, door burg. en weth.: a. het leveren van 

grenen delen (walhout) en h. vuren delen. 
's-Hage, door de firma Iserief & Zn.: het sloopen van een perceel in 

de Hoogstraat aldaar, en het op die plaats wederopbouwen van een 
winkelhuis met bovenwoning. Inl. bij den architect (.. Faber. 

Donderdag, 17 F d i r . 
Den-Bammel (Z.-H.), te 10 uren, door burg. en weth.: de levering 

van ongeveer 600 M 3 grove gehorde onderhoudsarmt. 
Leiderdorp, te 12 uren, door burg. en weth.: het gedeeltelijk af

breken en verlagen van de Doesbrug, alsmede het lereren en stellen 
van een ijzeren ophaalbrug met dito vast gedeelte en het vernieuwen 
en herstellen der kei- en klinkerbestrating. Inl. bij den architect J. 
Goldberg, te Hazerswoude. Aanw. gehouden. 

i n hoorn, te 11 uren, in het rechthuis: het gedeeltelijk amoveeren 
eener bouwhoeve, het maken van een nieuw dwarshuis met kelder, op 
paal fun deering, en verdere werken, in de Mijdrechtsche droogmakerij, 
le bedijking. Inl. bij den opzichter J. van der Breggon, te Uithoorn. 
Aanw. 16 Febr., te 10 uren. 

Bussum (N.-H.), te 12 uren, in het café van G. Bus Hz.: het af
breken van het bestaande en het bouwen van een nieuw café. Aanw. 
15 Febr., te 11 uren. Inl. bij den architect J. F. Evèrts. 

Graningen, te 123/» uren, door burg. en weth.: de levering van 
160,000 stuks provinciale Groninger baksteenklinkers, le soort. Bilj. 
inzenden uiterlijk IR Febr., vóór 4'/i uren. 

"ammelsdljk, te 6',', uren, door dijkgraaf en gezworenen van dc 
polders het Oudeland enz.: de voor bovengenoemde polders in '87 be
noodigde 460 M 3 onderhoudsarmt. 

Vrijdag, IS l'ebr. 
Prlnsenhage (N.-Br.), te 10 uren, door burg. en weth.: het daar

stellen van trottoirs, het leggen van kei bestratingen op De Beek en do 
verbouwing van een woning tot brandspuithuis. Aanw. gehouden. 

Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: het leveren van een 
Wagen, tot vervoer van privaattonnen. Raming f 600. 

's-Hage, te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van eenige werkzaamheden in het gebouw voor het ijk wezen 
te Maastricht en het onderhouden van dat gebouw, van af den dag der 
kennisgeving van de gunning van het werk tot en met 31 Dec. '89. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den hoofd
opzichter der landsgebouwen J. J, G. Rinkes, te Breda. Aanw. gehouden. 
Raming f 790. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 
van een woongebouw voor den dienst der verlichting op Ameland. 
Aanw. gehouden. 

l.'urfrtH ni. te 11 uren, do>r G. van den Andel: het afbreken van 
eenige zijner panden, aldaar, en het op die plaats wederopbouwen van 
een hotel met won» g. Inl. bij den bouwkundige If, A. T rollers, te 
Goriehem. Aanw. 15 Febr., te 10 uren. 

's-llage, te 1 uur, door burg. en weth.: het aanleggen van een riool 
in de 3e Wagenstraat. Aanw. 16 Febr.. te 10 uren. 

Snerk, te 1 uur, door burg. en weth.: het aanleggen vaneen 
nieuwe begraafplaats met bijbehonrende werken. Aanw. 16 Febr,, te 
12 uren. 

Orlen (NBr.), te 4 uren. door het R.-K. par. kerkbestuur bij M. 
Jonkergouw: het bouwen van een kerk met toren en pastorie, in 3 
perceelen. Inl. bij II. C. Dobbe en W. van Aalst, te 's-Bosch. Aanw. 
18 Febr., te 2 uren. 

Kladskanaal iGron.), te 6 uren, door mej. de Wed. Bosscher, in 
't hotel Brouwer: de levering van al het benoodigde met en zonder 
timmerloon. voor eene hocreiihehuizing. Aanw. te 2 uren. 

Hcerenvcen, 's avonds 8 uren, bij .1. Hepkema: het bouwen eener 
verdieping op de huizinge, bewoond door de dames Bredschnijder, aan 
den Heerenwal. Aanw. 14 en 15 Febr., tc II uren. 

;|Za(erdag, l « Febr. 
Alkmaar, te 10 uren, door dijkgraaf en heemraden van de Schermeer, 

op het raadhuis: de levering van 200,0C0 straatsteenen.J 
gUaandag, 2 1 Febr. 

Middelburg, te l i 1 / * uren, door den ontvanger der registratie en 
domeinen, ten zijnen kantore: het onderhoud der gebouwen, genaamd 
het Oost-Indisehè huis te Middelhurg, ged. '87—'89- Inl. bij den hoofd
opziener der domeinen, te Middelburg. Aiinw. 14 Febr., te 10 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het verbouwen van 
de openbjire lagere schnnl «Ier 2e klasse, lett. C, in de Falckstiaat, tot 
eene school voor 520 kinderen. Inl. raadluiiskamer no. 101. (Zie advert, 
in at. 7.> 

K a l i u m , te 12 uren, door den burg. van Kollumerland: de levering 
van 950 M 3 grint, ten dienste der kunstwegen in die gemeente. 

Hapelle ad. IJsel. te 12 uren, door Mr. D. Kleij, advocaat te Rotter
dam, bij A. Molenaar: het maken van eene btiuvwnanswoning metaan-
hooren, in den polder Prins-Aloxander. bij de woning van P. Molenaar. 
Inl. hij den architect B. van Dam Johz., te Kapelle a,d. IJsel. Aanw. 
14 Febr., te 12 uren. 

Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van het5e, 
6e en 7 e perceel der rioleering van de gemeente Dordrecht, de Fngelsch-
aarden buizen en een afsluiter lullen door de gemeente worden gele
verd. Aanw. 16 Febr., te 2 uren, te beginnen aan de Wijnstraat bij 
de Groothoofds[rOort. 

Medemhlik. te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden der Vier 
Xoorder-Koggen, in het Koggenhuis: het vernieuwen van de brug over 
de Dorpssloot. aan den Kerkweg te Oostwoud. Inl. hij den hoofdopzichter 
A. Kater Jz., te Medemhlik. 

Ileogezand (Gr.), te 3 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen van een perceel tot gemeentehuis, aldaar; 
2 o . liet bouwen van een tolpachterswoning bij den parallelweg nabij 

Hoogezand. Inl. bij den gemeenteopzichter L Alons. Aanw. 19 Febr. 
Dinsdag, 23 Febr. 

Rotterdam, te 11 uren, ten kantore der gemeente-gasfabrieken, 
Oostzeedijk: de levering van: 

lo. 32,000.000 KG. Engelsche gaskolen; 
2o. 24.000.000 » Westfaalsehe gaskolen. (Zie advert, in n°. 7.) 
Rotterdam, te 11 uren, ten kantore der gemeente-gasfabrieken, 

Oostzeedijk: de levering van 540,000 KG. I.uiksche khiitkalk. (Zie advert, 
in »°. 7) 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 
van eene woning voor den dienst der verlichting aan den noordoosthoek 
van het eiland Tessel. Aanw. 16 Febr., te 12 uren. 

Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
bewaarschool aan de Luthersehe Vest met bovenwoning aan de Ge
dempte Botersloot. Aanw. 17 Febr., te 11 aren. (Zie advert, in n°. 6.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 454, het maken, 
leveren en opstellen van den bovenliouw eener draaischijf van 14.50 H, 
middellijn, op het station Rozendaal. Raming ƒ 6260. (Zie advert, 
in «°. 6.) 

Rllland-Bath (Zeel.), door burg. en weth.: dc levering van 250 M 3 

grove onderhoudsgrint. 
Woensdag, 23 Febr. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van w a t e r s t a a t enz.: het 
uitvoeren van eenige werken in het gebouw op den Hofsingel, in ge
bruik bij het departement van buitenb zaken. Inl. bij den rijksbouw
meester in het 2e district en den hoofdopzichter voor de landsgebouwen, 
beiden te 's-Hage. Aanw. 18 Febr., te 10 uren. Raming ƒ 1740. 

KalIJnsplaat (Zeel.), te 11 uren. door burg. en weth. van Cats, ten 
gemeentehuizo: de levering van 220 M 1 onderhoudsgrint, te leveren 
tegen de losplaats in de havenkom te fats. 

KalIJnsplaat (Zeel.), te 11 uren, door burg. en weth. van Kortgono, 
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ten gemeerttehuize: dc levering van p. m. 260 M ' onderhoudsgrint, te 
leveren tegen de losplaats in de havenkom te Kortgene. 

Kelijnsplaat (Zeel.), te 11 uren, door burg. cn weth.: de levering 
van p. m. 400 M 3 onderhoudsgrint, te leveren in de havenkom dier 
gemeente. 

's-Hage. te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
op het bureau in de Frcderikskazcrne: 

lo. het vergrooten van het patronenmagazijn op het proefveld, te 
's-Hage. Raming f 2600; 

2o. het horstellen van het torentje op 's Rijks gieterij van bronzen 
geschut, te 's-Hage. Raming ƒ 1600. 

Bilj. inzenden uiterlijk 22 Febr., vóór 3 uren. Inl. bij genoemden 
ingenieur. 

Mommel- te 11 uren, di)or burg. en weth. van Hennaardoradeel: 
de levering van 800 stère grint. Inl. bij den gemeenteopziebter I). 
Wijma. 

'o-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de gebouwen en conigo andore werken op de stations Drunen 
en Vlijmen voor bet gedeelte Baardwijk—'s-Hoscli van den spoorweg 
Zwaluwe—'s-Rosch. Inl. bij den cerstaanwezend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te 's-Bosch. Aanw. 15 en 16 Febr., te 11 uren. Raming 
ƒ «8,000. 

Dlrksland (Z.-II.), door hot bestuur van den grintweg Ouddorp— 
Sommelsdijk en andere besturen, op het gemeentehuis: de levering van 
1330 M 3 onderhoudsgrint. 

Donderdag, 24 l'ebr. 
Os, te 3 uron, door H. R. Hendriks, in bet koffiehuis van I.. van 

Tuijn: het bouwen van een woonhuis mot winkel on bovenwoning, met 
bijlevering van alle materialen enz. Aanw. 23 Fob»*., te 3 uren. 

Vrijdag, IS Febr. > 
Bergen-op-Zoom, te 12 uren, door don eerstaanwozoinl-ingenicur 

der genie te Breda, in de kofliehuis de Draak: het maken van eene 
afwateringsgoot met alvoerriool van het terrein ton noorden van de 
blokstallen 2 on 3 en van eene standplaats voor het buitenpoetsen van 
paarden te Bergen-op-Zoom. Inl. bij den hoofdopzichter van fortificatiën 
te Bergen-op-Zoom. Bilj. inzenden vóór 3 uren. Raming ƒ 3600. 

Zaterdag, 2« Febr. 
Staveren, te 11 uron, door hot best. van het waterschap Hcmelumer-

Oldefaart en aanhoorige zeedijken, in hot waterschapshuis: Bestek no. 
1, perc. 1, 200 M 3 grond afgraven van do contributiefenne en verwerken 
van dien grond over de dijken bezuiden, bewesten en benoorden Stavoren, 
met eenig bijwerk; perc. 2, 75.6 M. walpaalbeugel vernieuwen, benoor
den Stavoren; perc. 3, 250 M. bermkist vernieuwen, licnoorden Workum, 
met eenig bijwerk; perc. 4, 640 stuks nieuwe 41 dM> grenen palen te 
leveren; porc. 5, 300 M. nieuwe 10—25 cM' grenen gordingen te leveren; 
perc. 6, 150 M. nieuwe 4—30 cM' gronon plankon te leveren. 

Bestek no. 2, perc. 1, 145 M. lengte stcenglooiing bewesten Stavoren 
reconstrueeren, met eenig bijwerk; porc. 2, 400,000 KG. (200 last) brik 
leveren, bij partijen van 60 last (100,000 KG.) 

Bestek no. 3, 60 M J riviergrint leveren aan de wegen. Aanw. 24 
Febr., te 11 uren. 

Maandag, 18 Febr. 
Amsterdam, te 12'/s uren, in het schoollokaal aan de Haarlemmer-

Houttuinen: de voltooiing der R.-K. kerk van O. L. V. Onbcvl. Ontvang., 
aan de Haarlemmerstraat. Inl. bij den architect P. J. H. Cuijpers, 
Aanw. 21 Febr., te 11 uren. 

Dinsdag, 1 Maart. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 115, het leveren en 
inkepen van eikenhouten dwarsliggers, ten behoeve van het vernieu
wingsfonds der Staatsspoorwegen, in 4 perceelen. Inl. bij den sectie
ingenieur H. E. Beunke, te Breda, cn aan net centraalbureau. (Zie advert, 
in »o. 7). 

Woensdag, 1 Maart. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een ijzeren gebouwtje voor eene registreerende peilschaal 
met bijbehoorende werken tegenover Maassluis, aan den linkeroever van 
het Scheur, tusschen de kilometerraaien l'I.X en ('l.XI, behoorende tot 
de werken tot verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur van den waterstaat Leemans, te 
Rotterdam, en de adspirant-ingenieur Gockinga, te Rozenburg. Aanw. 
23 Febr., te 11 >/, uren. Raming ƒ 6560. 

Iiellt . te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, in bet bureel voor de schutterij, bij den Doele: het verlengen 
van de steenen werkplaats no. 63 bij den geweerwinkel, te Delft. Inl. 
bij bovengenoemden ingenieur en den hoofdopzichter van fortificatiën, 
te Delft. Bilj. inzenden uiterlijk 1 Maart, vóór 8 uren. Raming /1400. 

Ilnrlingeii. tc 12 uren, door liet dijksbestiiur van het waterschap 
der Vijf-deelen-zoedijken-buitendijks, inliet koffiehuis dc Nederlanden: 

do levering van a. 1060 Noordsch-grenen palen, lang 71 dM.; b. 150 
idem, lang 62 d.M.; e. 165 idem, lang 47 dM.; d. 390 idem, lang 35'/, 
dM., te leveren de helft van iedere soort vóór 15 April a. s. en het 
restant vóór 15 Mei d. a. v.; e. 70 zware eiken gordingen; ƒ70 lichte 
idem, de gordingen gemiddeld lang 66 dM., dc zware dik 10 cM. en op 
het smalst broed 22 cM., de lichte dik 8 elf. en breed 17 cM., te leve
ren vóór 1 Mei a. s.; g. 400 M ' steenwrak, te leveren vóór 1 Mei a. s. 
de helft en hot restant voor 1 Juni d. a. v. Inl. bij den opzichter J. R. 
Posthuma, te Almcmim. 

Donderdag, S Maart. 
Arnhem, te 12 uron, door het prov. best.: 
lo. hot uitvoeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 

provinciale gebouwen, ged. '87; 
2o. het van buiten verven van provinciale gebouwen, te Arnhem, 

ged. '87. 
Vrijdag, 4 Haart. 

Zwolle, te 12 uren, door hot prov. best : het leveren van grint 
ten behoeve van het onderhoud der provinciale grintwegen, van ophaal
brug no. 1 langs de Dedemsvaart naar Hcemso cn langs de Lutternoofd-
wijk, in twee perceelen. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best.: het onderhoud van het 
le, 2e en Se perceel der provinciale grintwegen in Overijsel, ged. één 

jaar, van 1 Mei '87—30 April '88. Raming: perc. 1 / 2820, perc. 2 
f 4160, perc. S f 1190. * " 

Zwolle, te 12 uren, door hot prov. best.: het verbeteren van het 
vaarwater door de Koevordergrachten voorzoover dit in het beheer is 
bij de prov. Overijsel. Raming ƒ 2065. Aanw. 22 Febr. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best.: het uitvoeren van ver
nieuwingen en herstellingen aan den straatweg langs de Dedemsvaart, 
tusschen de Balkbrug en de Ongelukkigewijk. Raming / 1765. Aanw. 
23 Febr. 

Zaterdag, 5 Maart. 
Krimpen a/d. H e e l , te 12'/, uren, door burg. en weth.: het door 

aanbouw vergrooten der o. 1. school en het uitvoeren van eenige daar
mede in-vèrband-staande werken. 

Maandag, 7 Maart. 
Alkmaar, tc 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemrader, van den 

Hondsbossche en duinen tot Petten, in het hotel »de Toelast": het een
jarig onderhoud van de Hondsbossche zeewering en eenige binnenwerken. 

Woensdag, V Haart. 
's-Hage, te 12 uron, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leggen van eenige sporen cn het rnaken van eene afrastering met 
daaruit voortvloeiende werken op het goedorenstation in de Stads-
Riotlanden te Amsterdam, ton behoeve van den spoorweg van Nieuwe-
diep naar Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 2 Maart., te 11 uren. 

Donderdag, 10 Maart. 
Hoofdplaat (Zeel.), te 12 uren, door het best. van het waterschap 

voor de uitwatering door de sluis bij Nummer Een in den Hoofdplaat
polder, in het polderhuis te Nummer Een: het maken van werken tot 
verbetering van de uitwatering, bestaande in het bouwen eener steenen 
uitwateringssluis, het graven van een gedeelte waterleiding en het 
maken eener vaste ijzeren brug en andere werkzaamheden. Aanw. 3 
en 5 Maart, te 10 uren. Raming f 75,246. 

Op onbepaalden datum. 
Hemelumer-Oldoraart en Noerdwelde, door den burg.: het aan

leggen van eene aardebaan met klinkerbestrating, ter lengte van 1500 
M., op het eiland Schiermonnikoog, van af het dorp tot het nieuw te 
stichten badhotel aan de Noordzee. Inl. bij den hoofdopzichter der 
gemeentewerken, te Enkhuizen. Aanw. 16 Febr., te 10 uren. 

A F L O O P .. 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
•tt.-Phlllpsland, 8 Febr.: het bouwen van 

ccn nieuw woonhuis op het hof Frederiksburg 
in de Anna-Jacobapolder, onder beheer van den 
architect A. le Clercq, te Kruiningen; ingek. 7 
bilj., als: 
J. L. Lindhout, 
C. Vriens, 

te Oud-Vosmeer, / 4670 

O i r . Raats, 
A. Remees Cz., 
C. Koch, 
Joh. Lindenbergh Cz., 
J. B. Koch, 

Dinteloord, 
Steenbergen, 

. Noordgouwe, 
llansweerd, 
Wemeldinge, 
Hansweerd, 

4500 
4445 
4368 
4040 
4004 
3986 

Breda, 4 Febr.: het afbreken van dertien 
woningen enz. en het bouwen van acht woon
huizen, drie achterwoningen en eene commissie
kamer, aan de Oude Vest en in de Molenstraat, 
voor het burgerlijk armbestuur; ingekomen 19 
bilj., als: 
Ant. Dielen, 
Corn, de Kanter, 
I ui. Kessels, 

Joh. Schoenmakers, 
B. Verlegh, 
F. Bastiaansen, 
Adr. Claassen, 
Wed. Mol, 
J. Mol, 
I. Coopmans, 
U Chabot, 
W. v. Boxsel, 
J. P. Kleiner, 
M. v. Sevonbergen, 
Adr. v. d. Heide, 
A. C. Bom, 
S. P. Zijlmans, 
A. v. d. Akker, 
51. Bakkeren, 
gegund. 

s-Hage, 4 Febr.: 
Huygenspark, voor rekening 
ingek. 11 bilj., als: 
V. Bergen Henegouwen, 
C. Vermeulen, 
C. Roosenburg, 
A. de Bree, 
P. Roest, 
II. Bot, 
G. v. d. Drift, 
A. de Waard en J 

Diercks, 
P. Kraaijenveld, 
P. v. Vliet, 
G. Keij, 

te Breda, ƒ 18,164 
> idem 18,100 
• idem • 17,654 
» idem » 17,250 
1 Ginneken, 16.906 
% idem • 16,800 
t UI ven hout, » 16,732 
• Breda, 1 16,725 
ï idem I 16 510 
ï idem • 16,252 
B idem 1 16,250 
1 idem 1 16,212 
i idem • 16,193 
» idem B 16,112 
» idem B 16,013 
B idem B 15,600 
t Drim melen, B 15,150 
» Breda, B 14,965 
1 Prinsenhage, B 14,949 

het rioleeren van het 
der gemeente; 

C. 

» 's-Hage, 
t idem 
> Naaldwijk, 
» 's-Hage, 
» idem 
> Vlaai-dingen, 
• 's-Hage, 

» idem 
t idem 
T> idem 
> Rotterdam, 

9750 
8900 
8900 
8730 
8650 
8603 
8600 

8560 
8560 
8549 
81)50 

Groningen, 4 Febr.: het bouwen van een 
magazijn en bovenwoning in de Pelsterstraat, op 
een behuizing geteekend lett. F no. 19, voor W. 
Kamerling, onder beheer van den architect N . 
W. Lit; ingek. 19 bilj.. als: 
H. Jansen, 
E. W. Wietzema, 
D. Diddens, 
F. Roders, 
G . Meulink, 
II. Scheltens, 
T. Y. Jelsma, 
D. Jansen, 
I. . Oldenburg, 
I'll. Hendriks, 
J. de Vries, 
H. Meijer, 
A. v. Dijk, 
T. Holthuis, 
A. Siekman, 
H. Maas, 
H. Berends, 
H Scheen, 
R. Hovingh, 
gegund. 

Nijmegen, 5 Febr.: het leveren van 12,000 
iron bricks, voor rekening der gemeente; ingek. 
10 bilj., als: 

J. J. Sand, 
Folkers & Co., 
A. S. Keij, 
R. S. Stokvis, 
W. Kleij & Zn., 
W. H. Holland, 
V, d. Honert en Punt, 
M. Luijten, 
pe Lint & Co., 
». Huinck & Co., 

Ingevolge monster en prijs gegund aan De 
Lint Sc Co. 

Borkeloo, 5 Febr., voor rekening van den 
notaris Wijers en onder beheer van den archi-
toct J. Bosch, teLocbem: lo. het verbouwen der 

per mille 
te Amsterdam, f 113 

> idem e 97.60 
Rotterdam, » 93.66 

» idem 1 90.10 
» idem » 89 

Nijmegen, 88.25 
» Amsterdam, s 87.69 

Rotterdam, • 86.99 
» idem • 86.25 
1 idem > 81 

villa «Mijn Rust" met annexe getouwen; ingek. 
6 bilj., als: 

te Borkeloo, II. D. Elbrink, 
A. R. Seboonman en 

Ch. L. Enklaar, 
J. te Velthuijs, 
J. II. Rietman, 
A. J. Jansen, 
E. M. Gicsen, 

ƒ 9471 

te Groningen, ƒ 3763 
ï idem > 3S22 
» idem » 3548 
• idem » 3497 
i) idem » S492 
> idem i 3490 
> idem > 3443 
> idem » 3442 
> idem » 3333 
i idem » 8177 
i> idem » 3100 
» idem » 3050 
» idem • 2993 
< idem » 2940 
» Hoogkerk, > 2763 
» Groningen, » 2722 
» idem > 2716 
> < idem » 2666 
» idem » 2614 

> Dieren, » 9068 
» Borkeloo, » 8966 
n idem » 8878 
» Barchem, » 8500 
» Amsterdam, •» 7969 

2o. hot bouwen van een nieuw heerenhuis; 
ingek. 9 bilj., als: 
H. Hallers, te Groenloo, f 7743 
F. Rietman, » Pienenheim, I 7690 
H. D. Elbrink, » Borkeloo, » 7398 
J. II. Rietman, » idem » 71128 
G. J. B. Heijtink, > Angerloo, s 6996 
E. M. Giesen, » Amsterdam, n 6989 
A. R. Schoonman en 

Ch. L. Enklaar, » Dieren, » 696S 
J. to Velthuijs, » Borkeloo, > 6966 
A. J, Jansen, » Barchem, » 6S96 

3o, massa der beide werken; ingekomen 2 
bilj., als: 
A. R. Schoonman en 

Ch. L Enklaar, te Dieren, / 15,923 
E. M. Giesen, • Amsterdam, » 14,550 

In massa gegund aan E. M. Giesen, to 
Amsterdam. 

Borkeloo, 5 Febr.: hot bouwen eener op-
zichterswoning to Borkeloo, voor rekening van 
R. T. baron van lleeckoron van Wassonaor. te 
Delden, onder beheer van den architect J. Bosch, 
te Lochom; ingek. 12 bilj., als: 
H. Hissink. te Borkeloo, ƒ 2399 
A. R, Schoonman cn 

Ch. L. Enklaar, • Dieren, » 2387 
H. .1. Florijn, » Geesteren, » 2333 
ü. Veldboom, • Borkeloo, > 2300 
G. W. Lapponschaar, » üeosteren, i 2288.58 
J. H. Rietman, » Borkeloo, > 2239 
II. D. Elbrink, > idem » 2230 
D. J. Lubbers, » Geesteren, » 2215.29 
W. Stomp, > Borkeloo, » 2210 
F. Rietman, » Dicpenlieim, » 2204 
J. G. Blankvoort, » Eibergen, » 2030 
II. Hallers, • Groenloo, » 1943 

Nog niet gegund. 
Buitenpost, 5 Fébr., voor rekening der ge

meente Acht karspelen en onder beheer van den 
architect A. Velding. 

Perc. 1, het vertimmeren van de school te 
Drogeham; ingek. 9 bilj., als: 
L. Éldering, 
J. G. v. d. Veen 
R. Dijkstra, 
P. H. Bos, 
J. J. Pijnakker, 
D. v. d. Meer, 
M. Veenstra, 
A. T. d. Meer, 
S. ZijMra, 
gegund. 

Perc. 2, het bouwen van eene nieuwe brug te 
Blauwhuis; ingek. 12 bilj.; als: 
J. Pijnakker, te Kollum, ƒ 1276 
R. Dijkstra, > idem » 1221 
P. Zijlstra, t idem » 1160 
P. H. Bos, i Knol.-ii. » 1089 
H. Vormsma, » Grijpskerk, s 1078 
J. Bakker. > Kollum. » 1073 
D. v. d. Meer, > Drogeham, • 1050 
J. G. v. ii. Veen, > Augustinusga, i 1042 
Wed. v. d. Werff, » Dokkum, > 980 
T. J v. d. Meuten, » Surhuisterveen, • 960 
A. v. d. Meer, i Drogeham, » 868 
W. J. Kuipers, » Surhuisterveen, • 859 
gegund. 

Ntadskanaal, 5 Febr.: het bouwen van drie 
arbeiderswoningen in het Emmer Compascum; 
ingek. 3 bilj., als: 
J. H. Bos, te Ter-Apcl, ƒ 1196 
W. Timmerman, » idem » 1088 
Joh Pragt, » Stadskanaal, » 1074 
gegund. 

's-Hage, 7 Febr.: het leveren en stellen van 
meubels in de academie van beeldende kunsten; 
ingek. 9 bilj., als: 
C. Kranenburg, te 's-Hage, J 2494 
W. P. Teenwlsse, » idem > 2389 
Gebr. Houtman, » idem • 2305 
H. v. Bergen Hene

gouwen, » idem > 2293 
J. C. Pietersen, » idem » 2250 
J. L. Werders Jr., t idem «2118 
C. Alkemade, » Noordwijk-Binnen, » 1899 
C. v. Diost, » Koudekerk, » 1895 
P. Langcnveld, • Overschie, » 1350 

Uroiiingrn, 7 Febr.: het bouwen eener 
heerenbehuizing aan den Ubbo-Emmiussingel, 
onder bijlevering van alle daartoe noodige bouw
stoffen, arbeidslooiien, enz., voor D. Smit de 

te Suameer, 
i Augustinusga, 

/ 1460 te Suameer, 
i Augustinusga, B 1445 
• Kollum, S 1425 
li Kooten, 0 1420 
» Kollum, » 1398 
i Kooten, 1 1375 
i Augustinusga, 1 1340 
» Drogeham, 1 1143 
• Rohel, B 1130 

Kleum, to Blijham, onder beheer van den archi
tect N . W. Lit; ingek. 22 bilj.,als: 

2 verdiepingen 3 verdiepingen 
II. Scholtens, 
lï. Hovingh, 
A. de Vries, 
.1 I. Toesman, 
II. Jansen, 
F. Roders, 
H. Meijer, 

ƒ 12.140 
12,113 
11.554 
11,471 
11.390 
11,382 
11,263 
11,000 
10.944 
10,667 
10.670 
10.570 
10.444 
10.555 
10.329 
10,228 
10.200 
10,094 
10,077 
10,048 
9,997 
9,338 

Den laagsten inschr. is hot werk gegund. 
lloogevecn, 7 Febr.; het verbouwen vaneen 

woon- en winkelhuis, voor ,1. do Bruin, onder 
boboer van den architect H. E. Hoegsma; ingok. 
4 bilj., als: 
W. ter Stogo, te Hoogeveen, 

Huizinga, Zuidhorn, 
Holthuis, 
W. Wiotzema, 
Werkman, 
Y. Jelsma, 
Diddens, 

G. Moulink, 
II. IllKlijOS, 
A. v. Dijk, 
L. Oliloiibiirger, 
G. P. v. Erp, 
Pb. Ilendiiks, 
.1. II. Mulder, 
E. Poters, 
I). Jansen, 

ƒ 13,300 
13,529 
12,444 
12,622 
12,520 
12,563 
12,487 
12,200 
12.184 
11,928 
11,960 
11.570 
11,839 
11,771 
11.597 
11,397 
11.185 
11.300 
11,189 
11.198 
1L108 
10,587 

G. W. tor Stege, idem 
idem 
idem 

ƒ 1095 
» 1075 
• 1025 
n 843 

A Niehuis. 
J. I.anjou. 
gegund. 
Raming f 840 

Bolsward. 7 Febr., voor rekening van VVon-
scradeels Zuiderzeedijken, de levering van: 

lo. 700 grenen palen a 62 dM. 
800 » • » 53 » 
880 I • » 35'/, -

ingek. 3 bilj,. als: 
Wod. C. Sleeswijk, te Lemmer, 
Fontein Tjallingii, » Harlingen, 
T. W. Overmeer & Zn., • Leeuwarden, 

2o. 40 zware eiken gordingen 
30 lichte » -I 
70 ondermaatsche » 

ingek. 6 bilj., als: 

ƒ 7645 
i 7610 
» 7483 

Ferdinand Clercx, 
P. Schaafsma, 
F. W. v. Eerden, 
A. en S. Wijma, 
Tj. Visser, 
li P. Alta, 

te Bokstel, 
> Harlingen, 
i Aalten, 
i Apeldoorn, 
» Workum, 

Makkiim, 

ƒ U80 
i 1099 
» 794.60 
» 792.50 

764.80 

per L. 
f 9.99 
» 9.40 
> 8.56 

3o. 20 L. Balsteen; ingek. 3 bilj., als: 

S. Polak, te Schoonoord, 
K. Louissen, t N.-Barge, 
B. G. Steensma, » Lemmer, 

Aan de laagste inschrijvers gegund. 
Assen, 7 Febr.: het bouwen van a 6 wonin-

f;cn en b 3 noningen, voor M. van Zuiden, onder 
lebeer van G. B. Broekema Jr.; ingekomen 6 

bilj., als: 
a b massa 

H. Schimmelpenning, 
Assen, 

II Jalving en H. Smal
le,,1.rock, idem ƒ 4212 / 2063 

B. Kooi, Zuidhorn, 
C. v. Zoelen, Assen, 
J. P. Broekema, idem 
J. Jonker, idem 
gegund. 
Raming 5210 

M.-Annaparorhie. 7 Febr.: liet houwen van 
een huis met schuur en bijgebouwtje, onder 
beheer van den architect D. Keuning; ingek 17 
bilj., als: 

te Minnertscha, 
» Tjummarum, 
ï Hallum, 
» Berlikum, 
» Tjummarum, 
• Hijum. 
i Oudebiltzijl, 
1 Berlikum, 
» Beetgum, 
» Berlikum, 
» Oudeleije, 
» Marssum, 
» Hardogarijp, 
t Beetgum, 
» Britsword, 
> Berlikum, 

Hoekstra, 
Boorsma, 
Jansma, 
Kool, 
De Zee. 
M. ilolwcrda, 
F. du Huux, 
S. Smits, 
C. Roitsma, 
V. d. Meij, 
Gros, 
Niouwland, 
V. d. Steeg, 
Koopman, 
Gaastra, 
Rolsma, 
gegund. 
Raming 

Venloo, 8 Febr. 

ƒ 8200 

6275 
6218 

4183 2034 6200 
3980 2040 6020 
3578 1719 5297 

f 11,580 
» 10,688 
ï 10,600 
i> 10.400 
» 9,984 
» 9,970 
i 9,922 
> 9,918 
i 9,753 
i 9.493 
> 9,448 
» 9,180 
» 9,051 
> 9,025 
> 8,884 
» 8,877 

f 9,693 
het restaureeren van don 

westelijken gevel, alsmede het verhoogen van dc 
zoldering der 2e verdieping van het stadhuis; 
ingekomen 6 bilj., als: 



DE O P M E R K E R . 

P. Ponnings, 
H. Mulkens, 
J. Rosrnan, 
3. Vcrlaek, 
L. Coppes, 

tc Kosscl, 
a Venloo, 
a iilem 
a Kessel, 

Vcnloo, 

f 64C0 
a 6235 
> 5280 
a 4880 

4760 
11 u i 8 Febr.: het maken van eene douane

loods met daarmede in-verband-staande werken te 
Rozendaal, volgens bestek no. 463; ingek. 24 bilj., als 
J. B. Raaijmakers, Wouw, 
W. H. Segbocr, Fijnaart, 
K. Hollander, Gouda, 
L. Landv, Venloo, 
J. Visser Gz., Papcndrccht, 
Firma V. Wijkenlloogendijk, Rotterdam 
C. M. Rnosenhurg, Naaldwijk, 
M. I.. Veenenbos, Hrielle, 
S. 11. Fernim, Scheveningen, 
J. Wok, 's-Gravendcel, 
B. A. Wiegerink, Groenloo en F. E. 

Terwindt, l'annerden, 
C. Bastiaanse, Bergen-op-Zoom, 
F. D. Briiglemnns, Rozendaal, 
A. Terwindt, Westpannerden, 
N . Hoogendoorn, Giesendam, 
C. v. Stuivenborg, Geldermalsen, 
G. A. v. Spanje, Rotterdam, 
J. Hillen, Grave, 
J. J. llornstra, Bergen-op-Zoom, 
J. J. Kooiimans, Dordrecht, 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, 
J. 3. llornstra, Bergen-op-Zoom, 
J. H. Vos Sr., Almeloo, 
L. Botermans, Gilze, 
Raming 

Kil l ing. 8 Febr.: het vergrooten de 2eopen 
bare school en annexe onderwijzerswoning (her-
besteding); ingek. 7 bilj.. als 

/' 37,455 
a 36,830 
i 26.760 
a 35.496 
• 35,430 
a 35.340 
» 34,854 
» 34.700 
l 34,500 
> 34.437 

» 34.400 
a 34,271 
» 34,152 
• 33.992 
. 33.9C0 
a 33,61-0 
a 33.600 
i 32,876 
» 32,429 
• 32,347 
> 32.340 
» 31,949 
i) 31,881 
a 30.77! 

37,800 

Spikman en Omvlee, te Hoogeveen, ƒ 91.50 
Schulting en Sieders, > idem > 74.80 
J Scholtemeijer, > idem s 71 
A. Niehuis, s idem » 65 
Raming , 70 

Hozendaal, 10 Febr.: het bijbouwen en ver
anderen van een winkelhuis voor P. F. van den 
Higgelaar, onder beheer van den architect M. 
Vergouwen; ingek. 6 bilj., als: 
Van Dorst, te Rozendaal, ƒ i 
F. Breugelmans, a idem 
P. Stevens, a idem 
Jos. v. Loon, » idem 
A. Année, » idem 
L. Suijkerbuijk, .. idem 

Gegund aan A. Année. 
IJzcndijke. 10 Febr.: het bouwen van een 

graanschuur, lang 43, breed 18.50 M., op de 
hofstede, bewoond door P. Dossche, in don 
Oranjepolder onder Biervliet, onder beheer van 
den ingenieur C. A. Carpreau; ingekomen 5 
bilj, als: 
J. F. de Rijckke, tc IJzcndijke, 
Fred. Iloevcnagel, a Biervliet, 
Joh. Bleijenbergh, » IJzcndijke, 
De Putter, 1 Neuzen, 
lz. v. Male, 1 Schoondijke, 

's-llage, 11 Febr.: het leveren 
zink- en koperwerk, papierrollen enz. 

2965 
2767 
2763 
2530 
2308 

/ 10.322 
» 9,747 
a 9,650 
» 9,150 
» 8,755 

van ijzer-, 
voor den 

te Old ehi-oek, 
a idem 
a Elhurg, 
1 Oldebroek, 
a Elhurg, 
» idem 
> idem 

/ 2760 
> 2515 
a 2607 
• 2500 
» 241 
a 2354 
» 2276 

D. Jutter. 
J. Lipke, 
G. Goris, 
W. Wildeman 
L. Ruijtcr, 
J. Sipkes, 
J. Pruis, 
gegund. 

Rij de primitieve aanbesteding was minste 
inschr. J. Sipkes, voor ƒ 2638. 

Hoogeveen. 8 Febr.: bet bouwen van een 
huis voor l i . van Zalen; ingekomen 2 bilj., als 

II. Omvlee en M. Spikman, f 1490 
J. Jonker, „ 1150 
gegund. 

Harlingen, 9 Febr.: het aanleggen van eene 
steengloonng over eene lengte van 143.45 M. en 
het verzwaren van den zeedijk tusschen Har
lingen en Surig. voor rekening van het water
schap der Vijf-deeten-zeedijkoii-Buitendijks: in
gekomen 14 hilj., als: 
C. P. Bakker. te Staveren, ƒ 22.439 

3 idem > 21,880 
» Kom werd, a 21.879 
» Lemmer, 1 21,720 
v Arum, 1 21 
» Lemmer, a 21.200 
» Staveren, 1 20,964 
a idom » 19.980 
a Almenum, » 18̂ 900 
» Sliedrecht, > 18̂ 694 
» Harlingen, > 18,743 
» Midlum, » 18,483 
a Hiiideloopen, a 17,897 
» Staveren. j 17,877 

P. Lootsma, 
C. M. Dijkstra, 
P. >l. de Vries, 
P. S. Wostra, 
E. S. ,1c Boor, 
H. Cusvelder, 
J. de Jong. 
H. Smit. ' 
D. Volkers, 
J. de Lange, 
G. S. Anema, 1 
H. J. Sikkes, , 
R. H. do Boer, 1 
gegund. 

Enschedé, 9 Febr 
woningen en een stal. 
op het erf »de Waterboéï 
ingek. 9 bilj., als 
W. Reijgors, 
G. Hofstede, 
W. Lasonder, 
G. Huckriede, 
B. J. Turin, 
J. Vosseholdt, 
F. II. Wijdeveld, 
H. ton Gate, 
G. Sluijmer, 
gegund. 

Hoogeveen, 9 Febr 
hnizingo Trasselt, te Zuidwolde, 
Haar; ingekomen 5 hilj., als: 
A. Wieling, te Zuidwolde, 
VI. R. tor Stege, > Hoogeveen, 
A. Niehuis. a j,|om 
J. Bouwkamp, > Zuidwolde, 
Raming 

Hot werk ingehouden en later 

het bouwen van zeven 
op een terrein, gelogen 

voor J. Roost 1 o a 11; 

tc Enschedé, ƒ4424 
a idem • 4373 
» idem a 4254 
• idem a 4222.23 
0 idem a 4222.22 
s idem a 3967 
» idem » 3894 
a idem » 3624 
• idem a 3210 

hot verhouwen van de 
voor J. ter 

ƒ 1125 
3 1093 
» 10S0 
• 1050 
• 1012 

op dezelfde 
conditie-, onderhands aan dor. laagsten inschr 
gegund voor ƒ 975. 

II11 ago,oon. 9 Febr.: het maken van oon 
scheidingsschot in do gemeentelijke secretarie 
mot daaruit voortvloeiende werken: ingekomen 
4 bilj.. als: 

dienst van de Rijkstelegraaf; minste inschrijvers 
waren: 
perc. I, R.S.Stokvis&Zn., Rotterdam, ƒ 0.1059 

» 2, II. .1. Klijn de Jongh, Am
sterdam, a 0.33 

» 3, II. S. Stokvis & Zn., Rotterdam,» 0.143 
a 4, F. Nijst, Luik, a 0.39 
a 5, dezelfde, a 0.038 
a 6, L. J. Enthoven Sc Co., 's-Hage, a 3.80 
a 7, A. D. Hamburger, Utrecht, a 0.0765 
a 8, dezelfde, a 0.0595 
a 9, C. Milchsack, B. Gladbach, » 0.07164 
» 10, Hoogewcg en Van Zameren, 

Amsterdam, a 0.5799 
a 11, II. P. Hotz, 's-Hage, a 0.16 
Zwolle, 11 Febr.: door het dagelijksch best, 

van het waterschap Mastenbroek: lo. het drie
jarig onderhoud dor kunstwerken; aangenomen 
door J. Mol, tc Genemuiden, voor ƒ 1357 per 
jaar. 

2o. de levering van noodmaterialen; aange
nomen door 11. kroes, te Hasselt, voor ƒ 267.99. 

Kn ij in- (Fries).), het doen van eene belangrijke 
vertiminoring aan eene boerenbehuizing, te 
Bovonknijpe: ingekomen 11 bilj., als: 
. . . . . . . /' 2777 D. J. Oosterbaan, Gorredijk, 
K. F. Brouwer, Bovenknijpe, 
T. W. Iluwalda, Oudeschoot, 
J. L. Epponga, Lippenhuizen, 
G. J. do Vries, Knijpe, 

T. v. Eijk, Lippenhuizen, 
Burgij. Tcrwispel, 

T. T. v. A'. Veen, idem 
A. R. v. d. Wijk, idem 
G. F. Brouwer, Oranjewoud, 
S. Hofstra, Luinjeberd, 
gegund. 

2686 
2543 

a 2485 
a 2416 
a 2360 
> 2840 
a 2224 
s 2183 
» 2097 
a 1996 
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B I J V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 19 FEBRUARI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, ai Febr. 

Maastrlrht, te 10 uren, door L. Goflin te Luik, in het kofliehuis 
van O. Kavser: het bouwen van 4 huizen in de Station- en Midden
straat, te Wijk-Maastricht. 

Middelburg, tc l i 1 ' , urer oor den ontvanger der registratie en 
domeinen, ten zijnen kantore: het onderhoud der gebouwen, genaamd 
het Oost-Indische huis te Middelburg, ged. '87—'89. Inl. bij den hoofd
opziener der domeinen, te Middelburg. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het verbouwen van 
de openbare lagere school dor 2e klasse, lett. C, in de Falckstraat, tot 
eene school voor %20 kinderen. Inl. raadhuiskarner no. 101. (Zie advert, 
in n». 7.) 

ko l In in, tc 12 uren, door den burg. van Kollumerland: de levering 
van 950 M 3 grint, ten dienste dor kunstwegen in die gemeente. 

Kapelle a/d. IJsel, te 12 uren. door Mr. P. D. Kleij, advocaat te Rotter
dam, bij A. Molenaar: het maken van eene bouwmanswoning met aan-
hooren, in den polder Prins-Aloxander. bij do woning van P. Molenaar. 
Inl. bij don architect B. van Dam Jobz., te Kapelle a/d. IJsel. Aanw. 
gehouden. 

Dordrerht. te 12 uren, door burg. en weth.: het inakon van het 5e, 
öe en 7e perceel der rioleering van de gemeente Dordrecht, de Engelsch-
aarden buizen en een afsluiter zullen door de gemeente worden gele
verd. Aanw. gehouden. 

Medembllk, tc 12 uren, door dijkgraaf en heemraden der Vier 
Noorder-Koggen, in het Koggenhuis: bet vernieuwen van dc brug over 
dc Dorpssloot, aan den Kerkweg te Oostwoud. Inl. bij den hoofdopzichter 
A. Kater Jz„ to Modembiik. 

Heogezand (Gr.), te 3 uren, door burg. on weth.: 
lo. het verbouwen van een perceel tot gemeentehuis, aldaar; 
2o. hot bouwen van oon tolpachterswoning bij den parallelweg nabij 

Hoogezand. Inl. hij den gerncenteopzichter L. Alons. Aanw. gehouden. 
Dinsdag, 11 Febr. 

Rotterdam, te 11 uren, ten kantore der gemeente-gasfabrieken. 
Oostzeedijk : do levering van : 

lo. 32,000.000 KG. Engelsche gaskolen; 
2o. 24.000,000 » Westfaalscbe gaskolen. (Zie advert, in n'. 7.) 
Rotterdam, te 11 uren, ton kantore der gemeente-gasfabrieken, 

Oostzecdijk: de levering van 540.000 KG. I.uiksche kluitkalk. (Zie advert, 
in n'. 7.) 

'o-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 
van eene woning voor den dienst der verlichting aan den noordoosthoek 
van het eiland Tessel. Aanw. gehouden. 

Ratterdam, to 1 uur, door burg. en weth.: het houwen van eone 
bewaarschool aan de l.iithorscho Vest met bovenwoning aan de Ge
dempte Botersloot. Aanw. gehouden. (Zie advert, in »°. 6.) 

Utrecht, te 2 uren. door do maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 454, het maken, 
leveren en opstellen van den bovenbouw eoiior draaischijf van 14.50 M. 
middellijn, op het station lïozendaal. Raming ƒ 6260. (Zie advert, 
in n'. 6.) 

Arnhem, te 2 uren. bij J. Eieh. Jausplaats 10 aldaar: hol bouwen 
van oen burgerwooiihuis op don Mentlienherg nabij Arnhem. 

Noordliorn. te 5 uren, door den heer A. K. Sehuiriiiga in bet loge
ment do Vries: bet afbreken van twee schuren, eene behuizing, hut on 
stookhiit on hot houwen eenor nieuwe boerderij met het daartoe be
noodigde. Inl. hij den architect M. Viots te Zuidïiorii. Aanw. 22 Febr., 
te 1 uur. 

Rllland-Bath (Zeel.), door burg. en weth.: de levering van 250 M ' 
grove onderhoudsgrint. 

Weensdag, IS Febr. 
's-nage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat onz.: het 

uitvoeren van eenige werken in het gebouw op den Hofsingel, in ge
bruik bij bet departement van hnitenï. zaken. Inl. bij den rijksbouw
meester in het 2e district en don hoofdopzichter voor do landsgebouwen, 
beiden te 's-Hage. Aanw. gehouden. Raming ƒ 1740. 

HolIJnsplaat (Zeel.), te II uren. door burg en weth. van Cats, ten 
gemeentehuize: de levering van 220 M ' onderhoudsgrint, te leveren 
tegen de losplaats in de havenkom te Cats. 

Rolijnaplaat (Zeel.), to tl uren, door burg. en weth. van Kortgene, 
ten gemeentehuize: do levering van p. m. 260 M 3 onilorhoudsgrint, te 
leveren tegen do losplaats in de havenkom te Kortgene. 

KelIJnsplaat (Zoel.), te 11 uren, door burg. en weth.: de levering 
van p. in. 400 M* onderhoudsgrint, te leveren in de havenkom dier 
gemeente. 

's-Hage, te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
op het bureau in de Fi-ederikskazerne: 

lo. het vergrooten van het patronenmagazijn op het proefveld, te 
's-llage. Raming f 2600; 

2o. het herstellen van het torentje op 's Rijks gieterij van bronzen 
gesehut, te 's-llage. Raming f 1600. 

Bilj. inzenden uiterlijk 22 Febr., vóór 3 uren. Inl. bij genoemden 
ingenieur. 

Wammels, te 11 uren, door burg. en weth. van Hennaarderadoel: 
de levering van 800 stóre grint. Inl. bij den gemeenteop/.ichter D. 
Wijma. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van de gebouwen en eenige andere werken op de stations Drunen 
en Vlijmen voor het gedeelte Baardwijk—'s-Bosch van den spoorweg 

Zwaluwe—'s-Bosch. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te 's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming f 98,000. 

Arnhem, te 12 uren, door do naatiiloozo vennootschap «De Arn-
bemsebe Steenhouwerij" in hot centnuilgehouw: hot bouwen van een 
nieuwe werkplaats mot annexen, achter het magazijn voor schoorsteen
mantels en steenhouwwerken aan de Riotgrachtstraat te Arnhem. Inl. 
bij do architecten G. J. van Gendt en C. M. G. Nieraad. Aanw. 21 
Febr., te 11 uren. 

Wanneperveen, te 1 uur, door burg. en weth., ten gemeentehuize: 
bet bouwen van eene school voor 96 loorlingen met woning voor het 
hoofd der school te Holt, gemeente Wanneperveen. Inl bij den archi
tect S. II. van der Veen te Meppol. Aanw. gehouden. 

Dlrksland (Z.-IL), door hot bestuur van don grintweg Ouddorp— 
Sommolsdijk en andore besturen, op het gemeentehuis: de levering van 
1330 tP onderhoudsgrint. 

Donderdag. 24 Febr. 
Grootrgaot (Gron.), te 10 uren, door het gemeentebest.: de levering 

van 800 stère grint ten dienste dor wegen.-
Houten, to 11 uren, door schout on heemraden van hot waterschap 

Houten: hot toveren van 950 M' grint on 105 ll> Ariihemscli lekzand, 
j voor de wegen onder genoemd watoi-schap. Aanw. gehouden. 

O», te 3 uren, door H. R. Hendriks, in hot koffiehuis van L. van 
! Tuijn: hot bouwen vun een woonhuis met winkel on bovenwoning, met 

bijlevering van alle materialen enz. Aanw. 23 Febr., te 3 uren. 
«•••si burg, door burg. en weth.: dc levering van 190 M 3 grint voor 

dan weg van Oostburg naar Grocde cn van 125 M 3 grint voor don weg 
van Oostburg naar Waterlandkerkje. 

Vrijdag, 2.1 Febr. 
Erp (N'.-flr.), te 11 uren, ton huizo van Mart. van Lieshout: het 

vei-hoiiwon dor landhouworswoiiing. genaamd »do Langeveldsche Hoeve" 
onder Erp. Inl. bij A. Vervoort, te Vechol. Aanw. 24 Febr.. te 2 uren. 

Bergrn-op-Zoom, to 12 uren, door don eerstaanwezend-ingenieur 
der genie to Breda, in do kofliehuis de Draak: het maken van eene 
afwateringsgoot mot afvoorriool van bet terrein ten noorden van de 
blokstallen 2 en 3 on van eene standplaats voor het huitenpoetsen van 
paardon te Borgoii-op-Zooni. Inl. bij don hoofdopzichter van fortificatiën 
te Borgen-op-Zoom. Bilj. inzenden vóór 3 uron. Raming ƒ 3600. 

's-llagc, to l uur, door burg. en weth.: bet leveren en stollen van 
eenige meubelen ton dienste dor scholen aan do Korte Lombardstniat 
en aan de Lijnbaan, to 's-llage. Aanw. 23 Febr.. to 10 uren. 

Utrecht, to 2 uren, door don architect Alb. Nijland, in het Notaris
huis achter Sl.-Pieter: het aanloggen van wogen mot bestratingen, 
trottoirs en rioleeringen op een terrein, gelegen tusschen do Bilt- on 
Tulpstraat. Aanw. 21 Febr., tc 2 uren. 

Zaterdag, 2« Febr. 
Amsterdam, to 11 uren. tor gril'lie van do marine aldaar: de leve

ring van 2,850.000 KG. Cardill-stoonkolen. 
staveren, te 11 uren, door hot best. van bet waterschap Homohimer-

Oldel'aart on aanhoorigo zeedijken, in het wateischapshuis: Bestek no. 
1. perc. I. 200 M' grond afgraven van do contributielenno en verwerken 
van dion grond over de dijken bezuiden, bewesten en benoorden Stavoren, 
mot eenig bijwerk; porc. 2. 75.6 M. walpaalheiigel vernieuwen, benoor
den Stavoren; porc. 3. 250 M. hermkist vernieuwen, bonoordon Workum, 
met eenig bijwerk: porc. 4. 640 stuks niouwo 41 dM1 grenen palen te 
leveren; porc. 5, 300 M. nieuwe 10—25 cM' grenen gordingen to leveren; 
perc. 6, 150 M. nieuwe 4—30 cM' grenen planken te leveren. 

Bestek no. 2, perc. 1, 145 M. lengte stecnglooiing bewesten Stavoren 
reconstruoeren, met eenig bijwerk; porc. 2, 400,000 KG. (200 last) brik 
leveren, bij partijen van 50 last (100.000 KG.) 

Bestek no. 3, 60 M* riviergrint leveren aan de wogen. Aanw. 24 
Febr., te 11 uren. 

snoek, to 12 uren, dooi burg. en weth. op hot raadhuis: 
lo. de levering p. m. 22,000 HL. Eugolsche gaskolen en p. in. 55,000 

KG. Caimelkolen; 
2o. de levering der benoodigde ijzeren en koperen builen, fittings, enz. 
Ooxterniper (Fr.), te 3 uren. door S. K. Elziuga: het houwen van 

oon woonhuis on smederij. Inl. bij C. II. Eldering, to Suairieor. 
Ulruni. to 6 uren, door burg. on weth.: het driejarig onderhoud der 

schoollokalen on oiiderwijzerswonitigoii, dor kachels mot toebehooren in 
de schoollokalen en van do binnenhaven to Zoutkamp, bil. bij J. van 
den lloi-g, to Ulrum. 

PrlBsenhage, door burg, on weth.: bot verbouwen on vergrooten 
van de school in hot dorp. Aanw. gehouden. 

Maandag, IS Febr. 
Amsterdam, te 12 uren, door huig. en weth.: hot vorhoogen van 

do draaibrug over de oostelijke doorvaart in hot open Havenfront en 
hijhehooronde werken. lui. bij don stadsarchitect, raadliuiskamei- no. 101. 
(Zie advert, in »». 8.) 

Amsterdam, to 12'/, uren, in hot schoollokaal aan do Haarlemmer-
Houttuinen: de voltooiing der R.-K. kerk van O. L. V. Onbevl. Ontvang., 
aan de Haarlemmerstraat. Inl. bij den architect P. J. H. Cuijpers. 
Aanw. 21 Febr., te 11 uren. 

Lelden, te 1 uur. in hot hotel llollovue: hot bouwen van oon fa
brieksgebouw mot woonhuis, loodsen en verdere werkzaamheden, op oen 
terrein aan don Marondijk, nabij do gemeente Leiden. Inl. bij den ar
chitect Jacobus van dor Heijden. Aanw. 26 Febr., te 11 uren. 

Trtcrlngrn (N.-Br.), te '7 uren, voor en bij Gebr. Ooi.inckx, aan het 
Speelhuis: hot bouwen van 2 hecronliiii*en óp oen perceel grond, ge
logen in den Teteringschen dijk. Inl. bij den architect A. Voiiegli, to 
Breda. 

Roodkerk (Friesl.), door B. L. Elzinga, ton zijnen huize: het afbre
ken on wederopbouwen eener nieuwe hoorenhuizing. Inl. hij den be
steder. Aanw. Maandag 21 Febr., te 11 uren. 
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Koodkrrk (Kr.), door It. I.. KI/inga : hot afbreken en wederopbouwen 
eener nieuwe bncrcnhuiziiig. Aunw. 12 Pebr., te 11 uren. 

Dinsdag, 1 Maarl. 
Utrecht, te 2 uren. door do maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan hot centraalbureau: Bestek no. 115, het leveren en 
inkopen van eikenhouten dwarsliggers, ten behoeve van het vernieu
wingsfonds der Staatsspoorwegen, in 4 iierceelon. Inl. bij den sectie-
ingeniour II. E. Heunke, te Breda, en aan hot centraalbureau. (Zie advert, 
in n«. 7). 

Woensdag, 2 Haart. 
'•-Hage, tc 11 uren, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van oen ijzeren gebouwtje voor ceno ï-cgisti-eerende peilschaal 
met bij behoorende werken tegenover Maassluis, aan den linkeroever van 
het Scheur, tusschen de kilnineterraaien t'LX en ('LXI, behoorende tot 
de werken tot verbetering van don waterweg van Rotterdam naar zee. 
Inl. bij den eerstaanwozend-ingenieur van den waterstaat Leemans, te 
Rotterdam, en dc adspirant-ingenieur Gockinga, te Rozenburg. Aanw. 
23 febr., te l l 1 , 1 , uren. Raming ƒ 6550. 

Helft, to 11 uren. door den eerstuanwezend-ingenicur der genie, te 
's-llage. in bet bureel voor de schutterij, bij den Doele: het verlengen 
van dc steenen werkplaats no. 63 bij den geweerwinkel, te Delft. Inl. 
bij bovongonocindcn ingenieur en den hoofdopzichter van fortificatiën, 
te Delft. Bilj. inzenden uiterlijk 1 Maart, vim- 3 uren. Raming ƒ 1400. 

I larl lngrn, tc 12 uren. door het dijksbestuur van het waterschap 
dor Vijf-doelen-zeedijkon-buitendijks. in bot koffiehuis de Nederlanden: 

de levering van a. 1060 NooribVh-groneii palen, lang 71 dM.; b. 150 
idem, lang 62 dM.; e. 165 idem. lang 47 dM.; d. 390 idem, lang 35'f, 
dM., te leveren de helft van iedere soort vóór 15 April a. s. en hot 
restant vóór 15 Mei d. a. v.; 70 zware eiken gordingen; f 70 lichte 
idem, de gordingen gemiddeld lang 56 dM., dc zware dik 10 cM. en op 
het smalst breed 22 cM., de lichte dik 8 cM. cn breed 17 C.M., te leve
ren voor 1 Mei a. s.; v. 400 M s steenwruk, te leveren vóór 1 Mei a. s. 
dc helft en het restant vóór 1 Juni d. a. v. Inl. hij den opzichter J. R. 
Posthuma. te Almcnuin. 

Donderdag , 3 Maart. 
Arnhem , te 12 uren, door het prov. bost.: 
lo. bet uitvoeren van eenige vernieuwingen cn herstellingen aan de 

provinciale gebouwen, ged. '87; 
2o, bet van buiten verven van provinciale gebouwen, te Arnhem, 

ged. '87. Inl. bij den opzichter van den provincialen waterstaat A. J. 
Groenen, tc Arnhem. 

Vrijdag, 4 Haart. 
Zwolle, tc 12 uren, door het prov. best.: het leveren van grint 

ton behoeve van het onderhoud der provinciale grintwegen, van ophaal
brug no. 1 langs de Oedemsvaart naar Heemse en langs de Lutterhoofd-
wijk, in twee perceelen. 

Zwolle, tc 12 uren, door het prov. best.: het onderhoud van het 
le, 2e en 8e perceel dor provinciale grintwegen in Overijsel, ged. één 
jaar, van I Mei '87—30 April '88. Raining: perc. 1 ] 2620, perc. 2 
/ 4160, perc. 3 / 1190. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. bost.: het verbeteren van het 
vaarwater door dc Koevordergrachten voorzoover dit in het beheer is 
bij de prov. Overijsel. Raming ƒ 2065. Aanw. 22 Febr. 

Zwolle, te 12 uren. door hot prov. best.: het uitvoeren van ver
nieuwingen en hei-stellingen aan den straatweg langs de Dodemsvaart, 
tusschen' de balkbrug en de Ongelukkigewijk. Raming / 1765. Aanw. 
23 Febr. 

Zaterdag, 5 Maart. 
Klundert, te 12 uren, door den tijd. rentmeester der domeinen: het 

afgraven van bet in don polder Lokkersgoi-s onder Klundert gelegen deel 
van den vervallen spoorweg Moerdijk—Zevenbergen cn het herstellen van 
door dien spoorweg afgesneden waterleidingen. Inl. bij den hoofdop
zichter P. van de Erve Jz., le llreda. Aanw. Zat. 26 Febr. en Vrijd. 4 
Maait, telkens te 10 uren. (Zié advert, in «». 8). 

Krimpen a/d. u » e l , te 12'/, uren, door burg. en weth.: het door 
aanbouw vergrooten der o. 1. school en hot uitvoeren van eenige daar
mede in-verband-staande werken. 

Maandag, 7 Haart. 
Alkmaar, te 12 uren. door dijkgraaf on hoogheemraden van den 

Ilondsbossche en duinen tot Petten, in het hotel ade Toelast": het een
jarig onderhoud van de llondsbosschc zeewering cn eenige binnenwerken. 

Amsterdam, te 2 uren, door de lloll. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 
iu kamer 46 van het administratiegebouw aan het Droogbak: 

lo. liet maken van gebouwen, tunnels, keermurtn, perrons en verdere 
«erken op bet stationseinplacement Den Haag. Raming f 313,000. 

go, het leveren van stalen laschplaten, ijzeren nokken, haak- en 
schroei bouten en contrarails iu 7 perceelen. Inl. aan het bureau van 
den ingenieur van den weg, kamer No. 154. (Jfi> advert, in »». 8.) 

Vinsdag, » Maart. 
Rotterdam, te l l 1 , uren, in hot hotel Comans: het aanleggen, op-

hoogen, rioleeien, bestraten, enz. van de Zwartjansstraat op een perceel 
land, loopende van de Noordmolenstraat tot aan den Bergweg te Rot
terdam. Aanw. 1 Maart, van 11 tot 12 uren. 

Woensdag, 1» Maart. 
's-llage. te 12 uren, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 

leggen van eenige sporen en het maken van eene afrastering met 
daaruit voortvloeiende werken op het goederenstation in de Stads-
Rietlanden te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg van Nieuwe-
diep naar Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 2 en 3 Maart., te 11 uren. Ra
ming / 9600. 

Donderdag, 1 0 Maart. 
Hoofdplaat (Zeel.), tc 12 uren, door het best. van het waterschap 

voor de uitwatering door de sluis bij Nummer Een in den Hoofdplaat
polder, in het polderhuis te Nummer Een: het maken van werken tot ' 
verbetering van de uitwatering, bestaande in bet bouwen eener steenen ' 
uitwateringssluis, het graven van een gedeelte waterleiding en het 
maken eeuer vaste ijzeren brug en andere werkzaamheden. Aanw. 3 
en 6 Maart, te 10 uren. Raming f 75,245 

Zirrlkzer, te 1'f, uren, door dagelijksch best. van het waterschap 
Schouwen en de commissie voor de grintwegen, aan 's Landskamer: 
het leveren van 2590 M' grint in 2 perceelen. 

Vrijdag, 
te lO'/i uren, aan het gebouw van het prov. best. aldaar.: 

h'elhersti 

. . 1 1 Maart. 
's-Bosch 

het uitvoeren van lïaggerwerken tot"hot onder prolief herstellen van het 
kanaal de Zuid-Willemsvaart, in de provincie Noordbrabant. Aanw. 4 
Maart. Raming ƒ17,000. 

Zaterdag, 1 1 Maart. 
Lelden, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland ter secretarie: 
lo. het maken van een vaste ijzeren brug te üogstgeest en van een 

ijzeren draaibrug te Spaarndam, in 2 perceelen. 
2o. het eenjarig onderhoud van sluizen, bruggen en wachterswoningen, 

in 8 perceelen. 
So. de levering van verschillende hout-, weg- en dijkmaterialen, in 

14 |ierceeleu. Inl. bij den ingenieur van Rijnland, te Leiden. (Zie advert, 
in n». 8). 

Maandag, XI Maart. 
Ossendrerht, te 11 uren, door burg. en weth.: het verbouwen en 

vergi-ooton der gemeenteschool, met bijlcvering van alle materialen enz. 
Inl. bij den architect R. H. C. van Someren, te Bergen-op-Zoom. Aanw. 
14 Maart, te 11 uren. (Zie advert, in n°. 8.) 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Ouddorp, 5 Febr.: de levering van 550 stère 

onderhoudsgrint, voor den polder het Oudeland; 
minste inschr. W. van Hasselt, te Nijmegen, 
f 1.235 per stère. 

Leeuwarden, 7 Febr.: de levering van 1250 
stère grove gewasschen riviergrint door het ge-
ineentebest. van Lceuwarderadecl; minste in
schrijver J. A. Deelstra, Rinsumagoest, ii /' 2.935 
per stère. 

Drachten, 9 Febr., door het gemeentebest. 
van Sinallingorland: lo. het verbouwen der l™ 
biiurtschool te Drachten; ingek. 15 bilj., als 
M. ,1. Wibbelink, 
J. Wibbelink, 
11. J. Beek, 
P. J. Vonk, 
I). Oostcrbaan, 
M. K. Zandstra, 
O. P. OITringa, 
,M. J. Keuning, 
A. R. v. d. Wijk, 
K. A. v. d. Veen, 
It. G. Bloembergen, 
II. Hendriks, 
II. A. v. d. Veen, 
J. K. Duursma, 
S. II. Kijlstra, 

tc Drachten, 
a idem 
B idcin 
» l'neterp, 
B Drachten, 
» idem 
» llaulcrwijk, 
B Drachten, 
B Lippenhuizen. 
B Drachten, 
B Rottcvalle, 
,i idem 
B Terwispel, 
B Drachten, 

idem 

ƒ 822C 
B 7988 
B 7987 
B 7978 
B 7955 
B 7878 
B 7876 
B 7875 
B 7797 
» 7784 
B 7696 
» 7686 
B 7676 
B 7387 
B 7337 

2o. het maken eener sepcratioschutting enz. 
voor de school aan den Zuiderstraatweg aldaar; 
ingek. 17 hilj, als: 

te llaulcrwijk, 
B Drachten, 
B Terwispel, 
B Di-aehten, 
B Lippenhuizen, 
B Drachten, 
B l'neterp, 
B Drachten, 
B idem 
B idem 
B idem 
» Rottcvalle, 
B Drachten, 
B idem 
B idem 
B idem 
B idem 

O. P. Om-inga, 
M. J. Wibbelink, 
R. A. v. d. Veen, 
J. Wibbelink, 
A. R. v. d. Wijk, 
M. J. Keuning, 
P. J. Vonk, 
'f. van Veen, 
J. K. Duursma, 
S. H. Kijlstra, 
M. K. Zandstra, 
R. G. Bloembergen, 
II. Hendriks, 
I). J. Beek, 
(iebr. van Manen, 
Ij. Oosteibaan, 
K. A. v. d. Veen, 
gegund. 

Heeren, ,-en , 9 Febr.: eene belangrijke ver-
tiinmet-ing aan de boerenbeliuizing, bewoond 
door 11. van Dijk, tc Hempcns; ingekomen 12 
bil.:., als: 

tc Warga, 
Peins, 

/ 1646 
B 1615 
B 1589 
B 1574 
B 1637 
B 1493 
» 1472 
B 1447 
» 1417 
B 1415 
B 1395 
B 1383 
B 1370 
B 1369 
B 1366 
B 1327 
B 1236 

van den dag der goedkeuring van de aanbeste
ding tot 31 Dcc. '88, in 2 perceelen. 

voor het le perc. waren ingek. 7 bilj., als: 
W. A. v. d. Harst, te Middelburg, ƒ 4999. 
C. A. Coethals, B idem B 4992.50 
W. P. van Pagé, B idem B 4970. 
J. M. van Ditmars, B idem B 4905. 
J.A. Vcrtregt, Hitna P, J. 

van Pulfelen & Zn., B idem B 4880. 
P. L. van Miert, B idem B 4876. 
M. K. Jeras & Zn., B idem B 4860. 

Voor het 2c perc. waren ingek. 7 bilj, als: 
J. M. van Ditmai-s, te Middelburg, f 3605. 
J. A. Vcrtregt, firma P. J 

van Puffelcn & Zn., 
P. L. van Miert, 
C. A. Goctbals, 
W. A. v. d. Harst, 
W. P. van Pagé, 
M. K. Jcras & Zn, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

3590. 
3588. 
3540. 
3465. 
8457.50 
3432. 

Wilnis, 11 Febr.: dc levering van ongeveer 
350 M> grint voor de wegen ; ingek. 5 bilj, als: 
A. Lankhorst, te Wilnis, ƒ 2.1?.* 
K. van Lammeren, B Mijdrecht, a 2.09 
J. van Vliet, ^ Wilnis. » 2.06 
P. Velenturf, B Mijdrecht, » 2.045 

J. Velenturf, B idem i 2.04 
p. M 3 ; gegund. 

Ternaard, 12 Febr.: do herstelling cn bestra
ting van een gedeelte buitenbei-in van den zee
dijk, voor rekening van den Ternaardcrpolder; 
ingek. 10 bilj., als: 
11. Smid, te Almonum, f 24.554 
P. Hoogterp, B Holwerd, B 24,000 
J. Deelstra, a Rinsumagcest, B 23.862 
G. Egas, B Holwerd, B 22.800 
L. W. Zandstra, B Lemmer, B 21.993 
H. L. Cusvcller, 1 Staveren. a 21,960 
C. de Ruiter, B Hardinksveld, a 21 946 
K. Keuning, I Ternaard, B 21.828 
F. J. Schaafsma, • Harlingen, » 21,730 
VV. Arntz, • Millingen, B 21,314 

Workum, 12 Febr., voor rekening der ge
meente: lo, het maken van 100 M. paalrcge) 
met steenen voetingen: ingek. 7 bilj., als: 
J. de Jong 
C. Hakker, 

! C. Dijkstra, 
| H. Stuur, 

T. Kampman, 
i W. B. Muller, 
j H. L. Cusveller, 

2o. de levering 

te Stavoren, 
B idem 
a Cornwerd, 
a Workum, 
B Hindeloopen, 
v Staveren, 

idem 

/ 1833 
1828 
1791 
1617 
1596 
1479 
1477 

van 350 stère gewasschen ri

ll. W. de lk>er, 
V. Schuiteinaker, 
U. Sybrandij. 
A. J. v. d. Meij, 
J. F. v. d. Laan, 
II. .1. Beek. 
A. T. van Veen, 
T. D. Gaastra, 
J- J. v. d. Leij, 
J. Boorsma, 
A. .1. Visser, 
P. I. Bonnstra, 
baming 

a Wirdum, 
a Berlicum, 
B Drachten, 
a idem 
B Terwispel, 
B Britswerd, 
a Arum, 
B Baijum, 
B Tiettjerk, 
a Grouw, 

/' 6120 
". 68:19 
a 5756 
a 571» 
a 5293 
s 5180 
a 6177 
a 5144 
a 5024 
B 4778 
a 4749 
a 4478 

5000 

tiaar int; ingek. 9 bilj., als: 
T. Ferwerda, tc Leeuwarden, f 2.90 
J. Weener, B Hasselt, > 2.C8 
H. .1. v. d. Hecht, B idem a 2.63 
Koppenhagen, a Utrecht, B 2.555 

B. Steensma, B Lemmer, • 2.52 
Lips, B Nijmegen, B 2.52 
A. B. Quack, a idem a 2.49 
F. Galema, B Zwartsluis, a 2.44 
Holland, B Nijmegen, B 2.42s 

per stère. 
Zuidbroek, 12 Febr..- het bouwen eener bo

venverdieping te Zuidbroek, onder beheer van 
R. C. Kauiininga; ingekomen 4 

l'oplk, 10 Febr.: de levering van grint op de 
openbare wegen der gemeente; ingek. 3 bilj., als: 
N, van Goch, te Ameide, / 2.25 
P. Visser, > Grootammers, B 1.93 
G. J. Stuiry, » idem B 1.87 
por stère, gegund. 

Groningen, 11 Febr.: het afbreken van het 
Koffiehuis B Waterloo" en het wederopbouwen 
daarvan, onder beheer van den architect N. W. 
LH: ingek. 18 bil. »'«• 
E. Steenstra, 
J>. Kdzards, 

Haupt 
•J- dc Vries, 
M. Scheen, 
»• Versteeg, 
e. W. Wiotsema, 
A. Schreuder, 
b. Oldcnburger, 
G. Mculink, 

Hovingh, 
D- Dooijes, 
Ph. Hendriks, 
E. Peters, 
H. de Vries, 

E. Toesman, 
H. Berends, 
*. IJ. Jelsma, 
gegund. 

Middelburg, 11 Febr.: het onderhouden van
en het doen van herstellingen en vernieuwingen 
aan de Rijksgebouwen inde A bdjj te Middelburg, 

te Zuidlaren, ƒ 14,000 
B Groningen, v 11,640 
B idem B 11,645 
B idem » 10,885 
B idem a 10,798 
s idem B 10,560 
B idem B 10,618 
> idem B 10,510 
a idem B 10,485 
B idem B 10,420 
B idem B 10.405 
B idem B 10,895 
B idem » 10,267 
> idem B 10,255 
B idem 1 9,976 
B idem B 9,666 
B idem a 9,457 
B idem B 9,380 

den architect 
hilj.. als: 
M. Tijms, 
II. Husma, 
A. Daanje, 
Job. Buurke, 

lla volte 

tc Sappemeer, / 1869 
a Noordbroek, a 1682 
a idem a 1529 
a idem a 1498 

12 Febr.. voor rekening der ge
meente : hét bouwen van ccne nieuwe school 
voor 120 leerlingen te Wapserveen, onder beheer 
van den architect B. Rouwkema, te Stccnwijk ; 
ingekomen 22 bilj., als: 
F. K. Brouwer, 
J. Brals Jr., 
B. Overwijk, 
J. G. Brouwer, 
J . Bouwma, 
D. L. Hoogkamp, 
P. Zijlstra, 
J. de Boer & Zonen, 
H. Timmer, 
J. Nijholt, 
E. L. dc Boer, 
J. Eits, 
J. Emmink Az., 
Firma Van der Plas, 
J. W. v. d. Haar, 
A. Kijk, 
Schippers, 
E. Groenink, 
J. L. Eppinga, 
Aberson, 
J. E. Mulder, 
J. L. de Vries, 
Raming 
gegund. 

Metslawler (Fr.), 12 Febr., door het dnks-

t.' Bovenknijpe, ƒ U,387 
ft Assen, 9 13,700 
9 't Meer, 9 12.4U0 
9 Oranjewoud, 9 12,444 
9 Langezwaag, 9 12,100 
t Fotlega, 

Oldeholtpade, 
9 11,828 

1 
Fotlega, 
Oldeholtpade, 9 11,779 

1 Steen wijk, 9 11,573 
> Meppel, 9 11,670 
9 Wolvega, 

Noordwolde, 
9 11,484 

9 
Wolvega, 
Noordwolde, 9 11,478 

9 idem 9 11,444 
9 Meppel, 9 11,345 
9 Steen wijk, 9 11,300 
9 Genemuiden, 9 11,294 
9 Blesse, 9 11,100 
9 Genemuiden, 9 10,982 
9 Steen wijk, 9 10,877 
9 Li ppenl luizen, 9 10,054 
9 Steen wijk. 9 10,233 
9 Noordwolde, 9 9,960 
9 Oldeholtpade, 9 

9 
9,488 

10,700 

te Ee, f 10.048 
» Anjum, a 9,988 
» Hardinksveld, B 9,946 
» Leeuwarden, B 9.680 
• Kollum, B 9,280 
» idem B 9,100 
» Lommer, B 8.920 
R Harlingen, B 8,447 
» Staveren, a 8,188 
» Harlingen, a 8,168 
» Staveren, B 8.133 
i Lemmer, B 8,077 
• idem B 7,843 

bestuur van Oostdongcradee): het verhreeden van 
de steenen voeting met bestrating aan den dijk 
nevens den Ganzepolder onder Anjum en het 
maken van 2 gedeelten voeting van zuilenbazalt 
met bestratingen aan den dijk in Wartnawiel; 
ingek. 13 bilj., als: 
M. J. Zijlstra, 
IJ. K. Haaksma, 
C. de Ruiter, 
II. Keijzer, 
Joh. Bakker, 
R. Dijkstra, 
E. S. de Boer, 
Joh. de Lange, 
R. H. de Boer, 
F. .1. Schaafsma, 
II. L. Cusveller, 
L. W. Zandstra, 
A. S. de Jong, 

Kampen, 12 Febr., voor rekening der ge
meente: a. het schoonhouden van, en het 
maaien van het gras in de openbare wandel-

Slaatsen en plantsoenen met do levering van 50 
l 3 tuingrint in 6 |»crc. en in 3 massa's; minste 

inschrijvers voor de Ie massa of perceelen 1 tot 
en met 4: B. Berends, te Kampen, voor ƒ 5 9 9 ; 

2e massa of perceelen 5 en 6: J. Schut, te 
Kampen, voor ƒ 130. 

b. het leveren van rijsrnatorialen. in 3 perc; 
minste inschrijvers voor het le perc, B. v. d. 
Linde, te Avereest, voor/129; 2e en 3e perc. 
te zamen E. Heerdink, te'Oldebroek, voor ƒ 9 5 4 . 

c. het leveren van 125 M 3 grint aan den 
Wezop—Heerder grintweg, tusschen den Hessen
weg en den Zuiderzeestraatweg te Wezep en 
tusschen den Zuiderzeestraatweg en den Kamper-
straatweg op het zoogenaamde Jan-Boerswegje; 
eenige inschr. II. Broek, te Kampen, voor ƒ 3 5 3 ; 
alles gegund. 

Balsuard, 12 Febr.: het uitvoeren van diverse 
werken voor D. G. Vinetemann, onder beheer 
van den architect H. H. Poederbach; ingekomen 
3 bilj., als: 
F. Hamburg, te Bolsward, f 697 
II. Laniinertsma, l idem D 690 
L. Vos, » idem • 585 
gegund. 

Almeloe, 12 Febr.: het uitvoeren van ver
schillende werken voor Gebr. Scholten & Co.; 
minste inschr. J. H. Scholten Az., te Almeloo, 
voor /* 13.800. 

KorliH hem . 14 Febr., door het polderbest. 
van Dalem: lo. de levering van 900 M' grove 
grint, aangenomen door L. van Houwelingen, 
te Papendrecht, voor ƒ1 .13 per stère. 

2o. de levering van 150 M 3 onderhoudsgrint, 
aangenomen door M. Rippel, te Hellouw, voor 
ƒ0.97 per stère. 

Wagrnlngen, 14 Febr.: voor rekening der 
gemeente: het leveren van 34 M 1 ijzeren hek op 
grondmuur langs de begraafplaats; ingek. 10 
bilj.. als: 
F. C. Herberts, te Wageningen, ƒ 455 
11, v. d. Itosch, » idem » 428 
G. v. Triest, » idem ut 424 
0. Viets Cz., i idem » 417 
B. Jansen, i> Rheden, » 3U8 
E. C. Viets, i Wageningen, » 391 
P. de Leeuw, » idem » 382.75 
P. II. Meijer, » Arnhem • 379 
A. Breman, » Apeldoorn, • 362 
Wed. G. Viets, • Wageningen, i 299 
gegund. 

Koermand. 14 Febr., voor rekening van M. 
Theistappen, te Neer: het amoveeren van een 
perceel en het bouwen van twee woonhuizen, 
onder beheer van den architect E. Corbey, te 
Reuver; ingek. 7 bilj., als: 
W. Pauli Rouleau, 
H. Smeets, 
P. Reijnen, 
.1. v. (ïroenendael, 
W. Reijnders, 
M. Pollaert, 
H Custers, 

te Roermond, 
idem 
ld. tl n 

Maasniel, 
idem 
idem 

Kessel, 

ƒ 5579 
t 5390 
« 5300 
• 4995 
» 4777 
» 4573 
» 4571 

Lelden, 14Febr., voor rekening der gemeente: 
het leveren van een ballastpraam en een vlet-
schouwtje; ingek. 8 bilj., waarvan: 
hoogste P. Blesgraaf, Overschie, ƒ 813 
laagste W. v. d. Berk, Alfen a/R. » 560 
gunning aangehouden. 

Deventer, 14 Febr.: het afbreken en weder
opbouwen van twee woonhuizen voor mej. de 
wed. Reesink. onder beheer van den architect 
D. Toepoel; ingek. 16 bilj., als: 

R. v. d. Si-oel, ƒ 9600 
W. J. Kolkert, 9 9300 
W. Eskes, » 9242 
J. Pot, 9 8763 
J. Beltman, » 8619 
G. Hofstee, » 8388 



D E O P M E R K E R . 

J. Wittevcen, 
H. v. Leuzen, 
J. Aalpoel, 
J. Visscher, 
J. Markering, 
Egfing, 
J. Pieters, 
H. Steenbergen, 
W. A. Kot-teling, 
S. Lammers, 
gegund) 

ƒ 8871 
» 8115 
> 8045 
i 8025 
> 8015 
» 7956 
» 7925 
9 7911 
» 7804.83 
» 7804 

. , . „ , weesnuis 
Hultenpoal 14 febr.: het bouwen van een 1 bili als-

koetsiorswoning aldaar, onder beheer van den II. Jansen 
architect A. Volding; minste insehr. J. Bulthuis, J. s. Grandiean en 
te Buitenpost, voor / 1830, aan wien het werk | W. II. Thunnissen 

Amsterdam, 15 Febr.: door het bestuur der 
bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen 
woningen: het dempen van een gedeelte water 
tot vorming van een terrein aan de 2de cn 8de 
Hugo de Groot straten voor het bouwen van een 
blok van 34 huizen; ingek. 10bilj., waarvan het 
hoogste ad ƒ 7800 en het laagste van C. T. Maks 
cn J. J. Boekholst, te Amsterdam, voor / 3790. 

Nijmegen, 15 Febr.: het maken van een ge
bouw op de jongensspcelplaats van het R.-K. 
weeshuis cn bijkomende werken; ingekomen 12 
hili «l.-

te Nijmegen, 

» idem 

f 17,395 

Th. W. H. Delgeijer, 
N. van Eek, 
A. Th. Opzomer, 
J. Theunissen, 
VV. Kroiiman, 
E. J. Weijers, 
W. v. d. Wagt, 
L. H. van Benthem, 
J. v. d. Peppel en 

J. B. Smits, 
F. Buskers, 

ullage, 16 Febr.: 

te Nijmegen, 
> idem 
• idem 
» idem 
3 idem 
» idem 
» idem 
» idem 

* idem 
» Ubbergen, 

ƒ 16,298 
» 15,994 
» 15,991 
> 15,487 
» 16,251 
» 14,520 
• 14,333 
» 14,237 

» 13,935 
18,890 

--- het maken van een woon
gebouw voor den dienst der verlichting op Schier-

„ U . U m o n , l l k o n g i "totto inschrijver F. P. de Jong, te 
» 16,346 Nes, op Ameland, voor ƒ7565 

Namen. 

Soeiété Anonyme des Acióries 
d'Anglcui-, 

Hörder Borgwerks & Hutten-
Vereüi, 

Woonplaats. 

'Renorv (Angleur 
bij Luik, 

JHoerde, 

Zwolle. 

1/74.85 p. 1000 KG. F'. F. 
r 72.85 » » > E. E 

1/70.-p. 1000 KG. 

Zutfen. Breda. 

flif P - 1 0 0 0 K G - f - E.'y M-02 p. 1000 KG. F. F. 72.83 » » » E. E 

1/69.— p. 1000 KG. 
72.02 » , E. E 

1/71.- p. 1000 KG. 

Klem bouten. 
Klomplaten. 
Veerringen. 

levereTen \2pet^n^S^^^^ftaTti^::;:^' ^ "°- 1 1 3> ' 1 0 t 1 P- H * * r , " Staatsspoorwegen. e ' K e n » 0 1 « ™ dwarsliggers, ten behoeve van het vernieuwingfonds der j P. J. Heestormai r.„.f.,„,..i :: 

Namen. Woonplaats. le perc. 2e perc. 

F. Clercx, 
J. II. van Hoogorwou, 
C. F. Eggording, 
W. Hoettger. 
J. J. v. d. Eerden Pz., 
J- Nahuis, 
J. B. Groothuis & Zn., 
B. L. Buijvoets, 
1. A. v. £ Eerden Wz., 

3e perc. 4e perc. 

Bokstel, 
idem 

Wiedensahl, 
Wezel, 
Bokstel, 
Groenloo, 
Denokamp, 
Ambt-Almeloo, 
Bokstel, 

ƒ 20,700 
20,400 

19,404 
25,898 

17,997 

ƒ 19,700 
19,990 
29.647 
18,809 
25,590 

17,644 

ƒ 3670 

3479 
4895 
3558 

/ 3220 
4000 

3040 
4333 

mSS&ö^^^J^^ e i k e n h U U ' e " e i k e " * ^ * 8 * « ten behoeve van hetvcrnlu-

Grofsmederij, 
N. Porouii 

ellekor 

-Namen. Woonplaats, j le perc. 2e perc. 

A. van Stolk & Zn, 
B. L. Buijvoets. 
H. F. v. d. Eerden, 
C. F. Eggording, 
J. Nahuis, 
Kuijk en Staal, 
F. Clerex, 
B. II. Clore.v, 
J. J. v. d. Eerden Pz., 
W. Hoettger, 
L. A. Spiorings, 
J. H. van Hoogerwou, 
L, van Dijk, 

[Rotterdam, 
A.-Almeloo, 
Bokstel, 
Wiedensahl, 
Groenloo, 
Breda, 
Bokstel, 
idem 
idem 

Wezel. 
Bokstel, 
idem 

'Laren. 

f 2437 f 1887 

2450 1649 
— 1797 

2400 1800 
2396 1680 
2579 2017 
2359 1587 

— / 58 p. U> 
— 1810 

3e perc 

- v 4465 
4234 

39 p. M> 
4977 

4e perc. 5e perc. 6e perc. 

A a l t e n , 16 Febr.: voor rekening der gemeente 
herbesteding ran bet verbouwen en vergrooten 
der school te liailo; ingek. 11 bilj., als-

G. C. Luiten, • j 3 2 9 1 L. Prins, 

1194 
1447 
1271 
1624 

| / 3 3 p . M ' 
1543 

32 p. M J 

1184 

780 
995 
785.40 

800 1/ 35 p. 
994 

29.97 p. M-
828 

Mi 

1/5447.25 
3689 
3498 
34110 
3694 
2980 
3230 

ƒ 165.22 p. 1000 KG. bouten 
165.22 » » » platen 
15.28 a » veerringen 

/ 160.— p. 1000 KG. bouten 
160.— » » » platen 
12.— * » veerringen 

/ 0927 
ii 6494 
> 6465 
• 6450 
. 6025 
» 5950 
» 5940 
> 5895 
» 6883 
> 5819 
» 5690 
9 5677 
» 5550 
9 5500 
> 5190 
» 5089 
9 4893 
> 4333 

tc Leiden, 
9 llazei-swoude, 
» Leiden, 
9 Borkel, 
9 Zoeterwoude, 
9 Gouda, 
9 idem 
9 Leiderdorp, 
9 Leiden, 
9 Zoeterwoude, 
9 Leiden, 
9 idem 
9 Boskoop, 
9 Zoeterwoude, 
|> Warmond, 
» Leiden, 
9 Stompwijk, 
9 Waddinksveen, 

3148 

3390 

j . Vellekoop, 
J. J. Venlnes, 
W. Bokhoven, 
M. Splinter, 
T. Los, 
A. van Tilburg, 
J. v. d. Kamp, 
D. A. Sehretten, 
C. v. d. Berg, 
J. M. van Vliet, 
Wed. J . A. Meiman, 
B. J. Olef. 
P. C. Desjing, 
G. van Otterloo. 
Raming ƒ 6407.26. 

Bussum, 17 Febr.: het afbreken van het be
staande en het bouwen van een nieuw café, on
der beheer van den architect J. F. Everts; in
gekomen 6 bilj., als: 

te Bussum. f 10,250 
» Bussum, 9 10,200 
9 Hilversum, » 9,500 
D Naarden, 9 9.000 
9 Bussum, v 8.955 
9 Hilversum, 9 8,300 

Uithsorn, 17 Febr.: het gedeeltelijkamoveeren 
eener bouwhoeve hot maken van een nieuw 
voorhuis, kelder en verdere werken in doMijdrecht-
siiie droogmakerij le bedijking; ingek. 15 bilj., als : 

t'. van Klaarvvater, 
C. van Norren, 
A. Keers, 
K. .1. Jurricns, 
M. v. d. Heijden, 
G. Tennissen, 

S. ton Bokkel, 
H. W. Koelman 
H. .1. Jansen, 
G. F. Bloomers, 
G. .1. Oberink, 
H. Stei-enborg, 
A. Ibbink, 
H. v. Loehem, 
l i . Jansen, 

Nlrutrepekcln 
verschillende 

> 2980 
9 2951 
» 284'J 
9 2785 
9 2750 
9 2696 
9 2655 
9 2600 
9 2600 
9 2549 

bet verrichten vu 

.1. Dieters, 
F. Dieters, 
W. Woldendorp, 
B. Jansen, 
J. Pestman, 

, H. Wierenga, 
! J. Pot, 
j T. Welving, 
; B. van Eerden, 
! T. Bos, 
' W. RötschülTer, 

te Stedurn, 
9 hollens. 
9 Stedum, 
» Middelstum, 
9 Ten Post. 
9 idem 

te Stedum, 
9 Middelstum, 
9 T-en Post, 
9 Bedum, 
9 Stedum, 

A. Post, 
G. Verwey, 
P. Danklo'ir, 
S. v. Soest, 
II. J. Hondriks 
W. Vosmeer, 
W. v. Kooten, 
J. Barends, 
Buisman, 
Th. de Haas, 
F. Bolle, 
P. do Bruin, 
•I. Burger. 
S. v. d. Zijilon, 

1028 gegund. 
'•-Ilaa-e. 16 Febr.: het sloopon van een per-

16 Febr - bet voirieTuèn v,n f f d " • 1 " P t r a a t «» het wederopbouwen 
onderhoudswerk • veT^omZ &VWLrf*r? T. ^ J ^ H ™ Ü « " » , " Febr, de levering van 150.1 
; ingek. 6 bilj.; minste i n s c S ^ i i fTKA l^..**** van den «uks provinciale Groninger baksteenklinkers ^."lijvers aicniteit t, Faber; ingek. 7 bib., als: soort, minste insehr. T. K Tiakk*. ,»u„i..,:.... 

—o, —os-
te Nieuweramstel, 
» Mijdrecht, 1 877 
» Uithoorn, » 360 
9 Mijdrecht, 9 358! 
9 Uithoorn, 3 8581 
9 Mijdrecht, 9 8551 
9 Nieuweramstel, 9 8601 
9 Vinkeveen, 9 34K 
• Nieuweramstel, 1 S37( 
9 Uithoorn, 1 335( 
3 idem 9 HSS 
9 Nieuweramstel, 9 327C 
3 Uithoorn, 9 310i 
9 idem 9 3091 
» Mijdrecht, 9 294(1 

— , (Zeel) voor rekening van de ge
meente: het gedeeltelijk vernieuwen van den 
toren; het eenige biljet van A. v. d. Sande, te 
Groede, bedroeg / 326.50. 

Vr.n'ngeu, 17 Febr.: de levering van 150,000 

ƒ 1188 
. 1163 
» 1142 
•..1135 
» 1125 
9 1118 
9 Mis:, 
9 1075 
9 1060 i ., Ó 
. 1049 «U»eveld. 

1 t nd/niid. 

waren: 
A. Hoijormun, op perc. A (in 't geheel) voor /' 175. 
A. Iliilzohos, 9 9 B voor / 82. 

idem 9 9 0 9 a 82. 
idem .. 9 I) 9 9 27-50 

D. Picbes. 9 9 E 3 3 34.40 
allen te Nieuwepekela; alles gegund. 

M11I11111 16 Febr.: het gedeeltelijk afbreken 
van liet bestaande achtergebouw en daarvoor in 
de plaats Ijouwen van eene nieuwe secretarie, 
enz.: ingek. 13 bilj., als: 
S. Blokzijl, te Ten Boer, 
L. Los, • 9 Bedum, 

B. Nieuwenhuizen, 
P. van Vliet Jz., 
A. C. Paardekooper, 
J. Valek, 
M. Donk, 
M. T. Wijnekus, 
II. A. van Wouw, 

/ 29,575 
3 27,199 
3 26,400 
« 26,247 
3 26,200 
3 25.990 

20,200 

. r : . v w i m n n n n a n m " 
soort, minste insehr. T. K. Tjebbes, tellolwierde 
voor / 17.49 per 1000. 

Leiderdorp, 17 Febr.: het gedeeltelijk af
breken en verlagen der Doesbrug met toebe-
hooren, alsmede het leveren en stellen van een 

f lioo I i U Z i ! r e n 0 P h a ! » l l , r u « met dito vast gedeelte, onder 
{ laoa hT ™' den architect J. Goldberg, tc Hazers-
3 1299 woude, ingek. 18 bilj., als: 

B I J V O E G S E L 

VAN 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 26 FEBRUARI 1887. 

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 » K , 3 9 tehr. 

Amsterdam, te 12 uren. door burg. en weth.; het verhoogen van 
de draaibrug over de oostelijke doorvaart in het open llavenfront en 
hnbehoorende werken. Inl. bij den stadsarchitect, raadhuiskamer no. 101. 
(Zie advert, in n°. 8.) 

Amsterdam, te 12 uren, door den architect C. A. Bombach Cz., in 
café Panorama, Plantage Middellaan: het vergrooten der diamantslijperij 
achter het perceel hoogte Kadijk no. 21. 

Eest (gem. Anloo, Dr.) te 12 uren, ten huize van H. Meijring: a. het 
afbreken eener boerenbehuizing; &. het bouwen eener boerenbehuizing; 
c. het bouwen van eene schuur met bijsehuur. 

Amsterdam, te 12'/i uren, in het schoollokaal aan de Haarlemmer-
Houttuinen: de voltooiing der R.-K. kerk van O. L. V. Onbevl. Ontvang., 
aan de Haarlemmerstraat. Inl. bij den architect P. J. H. Cuijpers. 
Aanw. gehouden. 

Lelden, te 1 uur, in het hotel Bellevue: het bouwen van een fa
brieksgebouw met woonhuis, loodsen en verdere werkzaamheden, opeen 
terrein aan den Marendijk, nabij de gemeente Leiden. Inl. bij den ar
chitect Jacobus van der Heijden. Aanw. gehouden. 

Kampen, te 1 uur, op het raadhuis: het doen van eenige herstel
lingen aan de twee Eilander scholen met de onderwijzerswoningen enz. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 330. 

Teterlngen (N.-Hr.), te 7 uren, voor en bij Gebr. Oor.inckx, aan het 
Speelhuis: het bouwen van 2 heerenhuizen op een perceel grond, ge
legen in den Teteringschen dijk. Int. bij den architect A. Verlegh, te 
Breda. 

Raadkerk (Fries!.), door li . L. Elzin^a, ten zijnen huize: het afbre
ken en wederopbouwen eener nieuwe ooerenhuizing. Inl. bij den be
steder. Aanw. gehouden. 

Delfzijl , door burg. en weth..- het doen van eenige herstellingen 
aan en het onderhouden ged. '87, van: 

lo. de scholen en onderwijzerswoningen; 
2o. de gemeentegebouwen en werken. 

Dinsdag, i Haart. 
Delft, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 

VHage, op het bureau voor de schutterij bij den Dooie: het verlengen 
van de steenen werkplaats no. 63, hij den geweerwinkel te Delft. Inl. 
bij genoemden ingenieur en den hoofdopzichter van fortificatiën, te Delft. 
Bilj. inzenden uiterlijk 1 Maart, vóór 3 uren. Raming ƒ 1400. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 116, het leveren en 
inkepen van eikenhouten dwarsliggers, ten behoeve van het vernieu
wingsfonds der Staatsspoorwegen, in 4 perceelen. Inl. bij den sectie
ingenieur H. E. Beunke, te Breda, en aan het centraalbureau. (Zie advert, 
in »». 7). 

Westerbroek (Gron.), te 2 uren, ten huize van R. de Vries: het 
amoveeren van de oude en het daar terplaatse bouwen eener nieuwe 
winkelbehuizing met bakkerij, lett. A, no. S6. Aanw. te 'J uren. 

Nrhrans, onder Huizum (Fr.), door P. Jaaisma: het graven of slatten 
van eene opvaart in een perceel kleiland onder Spannum, loopende van 
uit de Spannumervaart. 

Weensdaf, 2 Haart. 
'••Haye, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een ijzeren gebouwtje voor eene registreerende peilschaal 
met bijbehoorende «erken tegenover Maassluis, aan den linkeroever van 
het Scneur, tusschen de kilometerraaien i'I.X en 0LXI, behoorende tot 
de werken tot verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee. 
Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur van den waterstaat Leemans, te 
Rotterdam, en de adspirant-ingenieur Gockinga, te Rozenburg. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ f>550. 

Delft, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, in het bureel voor de schutterij, bij den Doele; het verlengen 
van de steenen werkplaats no. (>3 bij den geweerwinkel, te Delft. Inl. 
bij bovengenoemden ingenieur en den hoofdopzichter van fortificatiën, 
te Delft. Bilj. inzenden uiterlijk 1 Maart, vóór 3 uren. Raming ƒ 1400. 

Harllngen, te 12 uren, ooor het dijksbestuur van het waterschap 
der Vijf deelen-zeedijken-buitendijks, in het koffiehuis de Nederlanden: 

de levering van a. 1060 Noordsch-grenen palen, lang 71 dM.; 6. 150 
idem, lang 62 dM.; e. 165 idem, lang 47 dM.: d. 390 idem, lang 35'fs 

dM., te leveren de helft van iedere soort vóór 15 April a. s. en het 
restant vóór 15 Mei d. a. v.; e. 70 zware eiken gordingen; /' 70 lichte 
idem, de gordingen gemiddeld lang 56 dM., de zware dik 10 cSl. en op 
het smalst breed 22 cM., de lichte dik 8 cM. en breed 17 c.M., te leve
ren vóór l Mei a. s.; g. 400 M ' steenwrak, te leveren vóór 1 Mei a. s. 
de helft en het restant vóór 1 Juni d. a. v. Inl. bij den opzichter J. R. 
Posthuma, te Almenum. 

Donderdag, 3 Haart. 
Arnhem , te 12 uren, door het prov. best.: 
lo. het uitvoeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 

provinciale gebouwen, ged. '87; 
2o. het van buiten verven van provinciale gebouwen, te Arnhem, 

§ed. '87. Inl. bij den opzichter van den provincialen waterstaat A. J. 
roenen, te Arnhem. 
Graningen, te 123/», uren, door burg. en weth.: het maken van 

een bergloods, van een wagenloods en het uitvoereu van bestratings-
werken op het terrein der nieuwe verzamelplaats van fecaliën, met 
bijlevering van alle bouwstoM'en enz. Bilj. inzenden uiterlijk 2 Maart, 
vóór 41/, uren. 

Lelden, te 2 uren, door het best. van dc Leidsche Bouwvereeniging, 
in het stationskofliehuis Zomerzorg: het bouwen van 104 werkmans
woningen, op een terrein grenzende aan de Haverzaklaan en Morsch-
singel, aldaar. Inl. hij den architect W. C. Mulder. Aanw. I Maart, 
te 2 uren. 

Vrijdag, 4- Haart. 
Arnhem, te ll '/j uren, door burg. en weth.: het leveren van twee 

ijzeren brugschepen met schragen en dwarsbalken, voor de gemeente-
schipbruggen te Arnhem en te Westervoort, en van vier ijzeren pontons, 
voor In' rivierbad. Raming f 10,400. (Zie advert, in 9.) 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best: het leveren van grint 
ten behoeve van het onderhoud der provinciale grintwegen, van ophaal
brug no. 1 langs de Dedemsvaart naar licemso en langs de Lutternoofd-
wijk, in twee perceelen. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best: het onderhoud van het 
le, 2e en 3e perceel der provinciale grintwegen in üverijsel, ged één 
jaar, van 1 Mei '87—30 April '88. Raming: perc. 1 J 2620, perc. 2 
f 4160, perc. 3 f 1190. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best: het verbeteren van het 
vaarwater door de Koevordergrachten voorzoover dit in het beheer is 
bij de prov. Üverijsel. Raming / 2065. Aanw. gehouden. 

Zwolle, te 12 uren, door net prov. best: het uitvoeren van ver
nieuwingen en herstellingen aan den straatweg langs de Dedemsvaart, 
tusschen de Balkbrug en de Ongelukkigewijk. Raming ƒ 1765. Aanw. 
gehouden. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het dempen van deslooteu 
langs het Geldeloo/.e pad en het Voorburgstraatje, benevens het rioleeren 
en herbestraten van dat pad, het Voorburgstraatje en een gedeelte van 
een Zuidoost-buitensingel, te 's-H.ige. Aanw. 2 Maart, te 10 uren. 

Groningen, te 8 uren. door H. Niehoff, in het koffiehuis idfl Beurs": 
liet bouwen van een koffiehuis op een terrein nabij de Groninger haite, 
onder bijlevering van alle bouwstoll'en enz. Inl. hij den architect X. 
W. Lit Aanw. 1 Maart, te 11 uren. 

Zevcnaar, namens -L D. J. van Wijhc, in het koffiehuis van E. 
Peters: het wederopbouwen van de boerderij met annexe en woonhuis, 
genaamd de Vossende), onder de gemeente Duiven. Inl. hij den architect 
C. H. Wesser Jr., te Nieuweramstel. Aanw. 28 Febr. en 1 Maait, 
te II uren. 

wïnii iMI (Fr.), door A. S. van der Hern: eene belangrijke veitimme-
ring aan zijn boerenhuis. Inl. bij M. J. Kok. Aanw. 28 Febr., te 
12 uren. 

Zaterdag, jfc Haart. 
Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie: 

het bouwen van een tweede vredesprivaat bij de bomvrije kazerne in 
het fort Kifprins, te Helder, lui. bij genoemden ingenieur. Raming 
ƒ 1501'. 

Weitergeest (Fr.), te 11 uren, hij H. Visser: het houwen van een 
huis, aldaar. Inl. hij P. /ijlstra, tc KolUim. Aanw. Maart te L0 uren. 

'tt-Hage, te 12 Oren, in het Café central. Lange Pooten: het bouwen 
van een woonhuis aan de Fanniiis-Scholtenstraat, te 's-Hage, met bij-
levering van alle materialen. Inl. bij den bouwkundige J . A. Vrijman, • 
P.-(\-Hooftstraat 160, te Amsterdam. 

Klundert, te 12 uren. door den tijd. rentmeester der domeinen: het 
afgraven van het in den polder Lokkersgors onder Klundert gelegen deel 
van den vervallen spoorweg Moerdijk—Zevenbergen en het herstellen van 
door dien spoorweg afgesneden waterleidingen. Inl. bij den hoofdop
zichter P. van de FJrve Jz., te Breda. Aanw. 4 Maart, te 10 uren. 
(Zie advert, in n". 9). 

Krimpen a/d. IJsel , te 121, uren. door burg. en weth.: het door 
aanbouw vergrooten der o. 1. school en het uitvoeren van eenige daar
mede in-verband-staande werken. 

Groningen, 'savonds te 8 uren, door den architect K. Hoekzema, 
namens Dr. II. \V. Middendorp, in het koltieliuis »do Beurs": het bou
wen van een hecrenlinis met bijgebouw, aan den singelweg langs het 
verbindingskanaal. op een perceel kadastraal bekend Groningen, sectie 
C no. 4375. met de leverantie van al het daartoe benoodigde. Inl. bij 
genoemden architect. Aanw. 3 Maart te 11 uren. 

'(t-Basrli. door het waterschapsbest. van Laag-Hemaal: 
lo. de levering van le kwal. inachinekolen ged. '87, te leveren en te 

meten in de loods aan het stoomgemaal te Gewande; 
2o. 400 M 3 grove en 400 M 3 gewone onderhoudsgrint van de Waal, 

vrij op den wal te leveren op de aan te wijzen losplaatsen. Bilj. inzenden 
vó<>r 5 Maart, bij den voorzitter L. Bogaerts, te s-Bosch. 

Haverveen (Utr.), door kerkvoogden der Ned. Herv.gemeente, inde 
consistoriekamer: het amoveeren der oude kerk en pastorie en het 
wederopbouwen eener nieuwe kerk met torentje en consistoriekamer, en 
eene nieuwe pastorie. Inl. bij den bouwkundige G. van Hoerde, te 
Breukelen. Aanw. I Maart, te 12 uren. 

Haandag, 7 Haart. 
Nijmegen, te 11 uren, door den dijkstoel van het ixdderdistrict Rijk 

van Nijmegen, in het gemeentehuis: het maken van hermen langs den 
Waaldijk en te Heumen aan den Maasdijk, in perc, 

Hertsterzwaag, te 11 uren, door burg. en weth. van Opsterland: 
liet bouwen eener school en onder wijzers woning te Luxswolde. Inl. bij 
den gemeente-architect. Aanw. 3 Maart, te 10 uren. 

W o m m e l N , te 11 uren, door burg. en Wfttih van Hciinaarderadeel: 
het vervoeren van grint van de opslagplaatsen bijlangs de kunstwegen 
in de gemeente Hennaarderadeel. Inl. bij den gemeenteopzichter D. 
Wij ma. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemrader, van den 
Hondsbossche en duinen tot Petten, iu het hotel sde Toelast": het een
jarig onderhoud van de Hondsbossche zeewering en eenige binnenwerken. 



D E O P M E R K E R . D E O P M E R K E R . 

Amsterdam, tt' 2 uren, door de Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 
in kamer 46 van liet administratiegebouw aan het Droogbak: 

lo. het maken van gebouwen, tunnels, keormuren, perrons en verdere 
werken op het stationsemplacemont Den Haag. Raming f 313.000. 

2o. hel leveren van stalen laschplaten, ijzeren nokken, haak- en 
schroefbouten en contrarails in 7 perceelen. Inl. aan het bureau van 
den ingenieur van den weg, kamer No. 154. (Zie advert, in »«. 8.) 

Lutkemeerpoldcr, gom. Sloten (N-II.), door de Wed. F. W. Aeker-
mami: het bouwen van een woonhuis aan den IJ weg van den Haar-
leiiimermeerj'.ililer, nabij Halfweg, met leverantie van alle materialen 
en arbeidslooneit. Inl. bij .1. de Jongb. opzichter aan het stoomtuig de 
Lijnden, te Haarleiumermeeipolder. Aanw. 4 Maart. 

IHnadag, H Haart. 
Rotterdam, te 11 '/j uren, in het hotel Coomans: het aanleggen, op-

hoogen. rioleeren. bestraten, enz. van de Zwartjansstraat op een perceel 
land. loopende van de Noordmolenstraat tot aan den Bergweg te Rot
terdam. Aanw. 1 Maart, van 11 tot 12 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: het maken van gebouwen en 
inrichtingen op het station Ifozendaal. Inl. bij den sectie-ingenieur tl. 
E. Beunke. te Breda. Aanw. 28 Febr., te 10'/» uren. [Zie adeert. in 
n°. 9.) 

I I I T / C (N.-Br.), te 4 uren, door burg. en weth.: bet bouwen van 
eene onderwijzerswoning, met bijlovering der riondige bouwstoffen. Inl. 
bij den bouwkundige VV. II. Booms, te Eindhoven. Aanw. te 2 uren. 

IVnciiorfag, O Maart. 
'a-Uage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leggen van eenige sporen en het maken van eene afrastering met 
daaruit v.wrtvloeiende werken op het goederenstation in de Stads-
Rietlanden te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg van Nieuwe-
diep naai- Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 2 en 3 Maart, te 11 uren. Ra
ming / 9600. 

Haam. te 5 uren, door G. A. Bosch, in het hotel Zeiler: het bouwen 
eener kostschool aan de Wittelaan te Haam. 

Uonderdag, 10 Haart. 
Hoofdplaat (Zeel.), te 12 uren, door het best. van het waterschap 

voor de uitwatering door de sluis bij Nummer Een in den Hoofdplaat
polder, in het polderhuis te Nummer Een: het maken van werken tot 
verbetering van de uitwatering, bestaande in het bouwen eener steenen 
uitwateringssluis, het graven van een gedeelte waterleiding en het 
maken eeuer vaste ijzeren brug en andera werkzaamheden. Aanw. 3 
en 5 Maart, te 10 uren. Raming /' 75,245 

Zierit*/.ee. te 1 ' / i uren, dour dagelijksch best. van het waterschap 
Schouwen en de commissie voor de grintwegen, aan 's Landskamer: 
het leveren van 2500 M 3 grint in 2 perceelen. 

AIIIMI.••-(tam, te 2 uren, in het lokaal iFlora", in het Wetering-
plantsoen: het bouwen van het circus Oscar Carré, aan den Binnenamstel. 
ltd. bij de architecten Van Rossen, en Vuijk. 

Mien*, bij B. S. Boolstra: het afin-eken van een oud huis en het 
bouwen van een nieuw woonhuis met schuurtje, onder Stiens. Inl. bij 
Ids Rosier, te Warga. 

Vrijdag, 11 Haart. 
Middelburg, te 10 men. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van twee dukdalven 
van groenharthont in de binnenhaven te Vlissingen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het lie district, te Middelburg, en den ingenieur, te Vlis
singen. Aanw. 3 en 5 Maart. Raming / 8500. 

'a-Beacli te 10'/,, uren, aan het gebouw van het prov. best. aldaar: 
het uitvoeren van haggerwerken tot het onder profiel herstellen van het 
kanaal de Zuid-Willemsvaart, in de provincie Noordbrabant. Aanw. 4 
Maart. Raming ƒ17,000. 

Zaterdag, 12 Haart. 
Lelden, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland ter secretarie: 
lo. het maken van een vaste ijzeren brug te Oegstgeest en van een 

ijzeren draaibrug te Spaarndam, in 2 perceelen. 
2o. het eenjarig onderhoud van sluizen, bruggen en wachters woningen, 

in 8 perceelen. 
So de levering van verschillende hout-, weg- en dekmaterialen, in 

14 perceelen. Inl. bij den ingenieur van Rijnland, te Leiden. (Zie adeert, 
in »°. 8). 

Zwolle, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van: 
Lo. 15,000 ben ahinkeien, 89,000 grèskeien van de Om the en 300 str. 

M. kantsteenen; 
2o. 125,000 Waalklinkers of Uselsteen (Waalvorm). 

Maandag, 14 Maart. 
Nijmegen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

ten zijnen kantore: het verbeteren van het fort bij Pannerden, onder 
het beheer der genie te Nijmegen. Inl. bij genoemden ingenieur en 
den opzichthebbenden officier te Pannerden. Bilj. inzenden uiterlijk 13 
Maart, voor 3 uren. Aanw. 9 Maart, te 3 uren. Raming f 33,250. 

Franeker, te 2'/ a d°°>' 'iet dijksbest. van het waterschap der Vijf-
deelen-zcedijken-buitendiiks, in het gemeentehuis van Franekeradeel, 
de levering van: a. 270 stuks 71 dM. grenen palen; b. 1480 stuks 62 
dM. grenen palen; c. 125 stuks 53 dM. grenen palen; 87 breede eiken 

Sordingen; e. 58 smalle dito; / . 72 stuks meskant bezaagd grenen gor-
ingen, elk minstens lang 56 dM. en zwaar */,« cM.; y. 590 last Drent-

sche steen, van 3 tot 6 dM. lengte, h. 16 last Iirenische steen van 
4 tot 6 dM. lengte; .. 100 M* grint; j. 105,000 bossen eiken takken; *. 
26,000 stuks zoogenaamde fabrieksturven. 

Dinsdag, I S Maart. 
'o-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder

houden en herstellen van het gebouw aldaar, waarin gevestigd zijn de 
kantoren van de hypotheken en van het kadaster, van 1 April '87 tot 
en met 31 Maart '90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, 
en den hoofdopzichter bij de landsgebouwen J. A. Weinberg, beiden te 
's-Hage. Aanw. 8 Maart, te 10 uren. (Zie advert, in n9. 9.) 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen: Bestek no. 456, het maken van een wachterswoning nabij de 
brug over het Spuikanaal te Rotterdam, ten behoeve van den spoorweg 
van Rotterdam naar Breda. lid. bij den sectie-ingenieur Jhr. W. Hoeufft, 

te Rotterdam. Aanw. 9 Klaart, te 11 uren. Raming ƒ 3450. (Zie adeert. 
in *°. 9.) 

Woensdag, IA Maart. 
'o-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

voltooien van de verdedigingswerken langs den Graspolder, den Krabbe-
trolder en den God-zij-dankpolder, aan den linkeroever van het Scheur-
beneden Maassluis, voor de verbetering van den waterweg langs Rot
terdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur van den water, 
staat Leemans, te Rotterdam, en den ingenieur Steijn Parvé, te Hoek-
van-Holland. Aanw. 9 Maart, te 1IV, uren. I faming j 35,000. 

Donderdag, 17 Maart. 
Amsterdam, te IC uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, ten zijnen kantore: het maken van een fort in de 
Zuiderzee aan het Pampus (le gedeelte). Inl. bij genoemden ingenieur. 
Bilj. inzenden uiterlijk 16 Maart, voor 3 uren. Raming ƒ 265,000. 

Vrijdag, 16 Haart. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best : het maken van eenen basaltmuur in 
de binnenhaven bij de groote sluis te Hansweerd, behoorende tot de 
werken van het kanaal door Zuid-Beveland. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. 10 
en 12 Maart. Raming / 4300. 

Haandag, 21 Haart. 
Oasendrecht, te 11 uren, door burg. en weth.: het verbouwen en 

vergrooten der gemeenteschool, met bijlevering van alle materialen enz. 
Inl. bij den architect R. H. C. van Someren, te Bergen-op-Zoom. Aanw. 
14 Maart, te 11 uren. (Zie advert, in »°. 9.) 

Iilempde (N.-Br.), te 2 uren, door het R.-K. kerkbestuur, bij den 
herbergier B. van der Sanden: het bouwen van een liefdegesticht met 
scholen en aanhoorigheden. Inl. bij den bouwkundige J. Heijkants, te 
Erp. Aanw. 14 Maart, te 11 uren. 

Woenadag, 23 Haart. 
'o-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen van de toegangswegen naar de stations van den spoorweg 
van Groningen naar Delfzijl Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
der Staatsspoor wegen, te Amsterdam, en den sectie-ingenieur, te Gro
ningen. Aanw. 15 en 16 Maart, te 10 uren. Raming f 4200. 

'o-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verbouwen van een gedeelte van het hoofdgebouw en het uitvoeren van 
eenige andere werken op het station Zwolle. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 15 en 16 Maart, 
te 11 uren. Raming ƒ 13,000. 

Op onbepaalden datum, 
Leeuwarden i het amovoereu en wederopbouwen der huizinge lett. 

Ü. no. 27, op de Waezt. Inl. bij den architect J. D. Bruns, aldaar. 
Aanw. 2 Maart, te 11 uren. 

Prijsopgaaf* gevraagd voor het leveren en stellen van 102 stuks 
getrokken-ijzeren boomkokers, ten behoeve der gemeente Arnhem. Bilj. 
inzenden aan den directeur der gemeentewerken uiterlijk 9 Maart vóór 
12 uren, (Zie advert, in n*. 9.) 

A F L O O P 

VAN 

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

i;ruilingen, 12 Febr.: het bouwen eener 
behuizing aan den Coehoornsingel, onder beheer 
van den architect K. Hockzema; ingekomen 18 
bilj., als: 
T. Y. Jelsma, 
E. Wietzema, 
J, de Vries, 
D. Dooijes. 
Ph. Hendriks, 
H. Berends, 
G. Meulink, 
D. Diddens, 
II. Scheltens, 
II. Meijer, 
D. Dalmolen, 
£. Peters, 
E. Roders, 
II. Janssen, 
N. v. Huizen, 
I. . Oldenburger, 
J. H. Muller, 
M. Scheen, 

Den Hommel, 
500 M 3 gehorde grint, voor de gemeente; ingek. 
10 bilj., als: 

te Groningen, f 3530 
» idem o 8477 
• idem i 3435 

idem t 8320 
» idem » 3297 
1 idem » 3283 
• idem D 3269 
i idem > 3249 
I idem n 3238 
• idem » 3237 
i idem n 3233 
ï idem • 3211 
i idem > 3189 
» idem s 3143 
» idem i 3043 
s idem » 2995 
1 idem * 2978 
ft idem » 2788 

Febr. : de levering van circa 

A. v. d. Berghe, te Oudetonge, 
per M 3 

f 1.80 
J. de Korte, ï idem » 1.59 
S. Muller, • Stad a/'t Haringvliet,» 1.49»/, 
A. J. Bons, a Zevenbergen, 
A. H. Swets, » Hardinksveld, 
II. v. d. Bout, » Nijmegen, 
M. Dekker, • Shedrecht, 
J. v. d. Heuvel, a idem 
J. F. bips, > Nijmegen, 
A. C. Gelijns, » Den Bommel, 

Hommel.dljk, 17 Febr., door het bestuur 
der polders »het Oudeland'': de levering van 460 
M 3 onderhoudsgrint; ingek. 4 bilj., als: 

per stère 
te Dordrecht, 
a Nijmegen, 
i idem 
» idem 

1.48 
1.39 
1.39 
1.35 
1.34 
1.34 
1.23 

J 1.83 
• 1.53 
» 1.53 
> 1.51 

P. Donkersloot, 
H. v. d. Bout, 
Gebr. Peters, 
J. E. Lips, 
gegund. 

fïroningen, 17 Febr.: het bouwen eener be
huizing aan den Coehoornsingel, te Groningen, 
onder beheer van den architect K. Hoekzema; 
ingek. 15 bilj., als 
M. Scheen, 
E. Peters, 
J. H. Muller, 
X. Huizon, 
G. Meulink, 
D. Dalmolen, 
L. Oldenburger, 
M. Meijer, 
J. de Vries, 
H. Scheltens, 
11. Berends, 
H. J. L. Walker, 
D. Dooijes, 
H. Janssen, 
D. Diddens, 

te Groningen, 
a idem 
a idem 
> idem 
a idem 
> idem 
• idem 
» idem 
• idem 
» idem 
a idem 
a idem 
a idem 
a idem 

idem 

f 2488 
a 2441 
» 2377 
a 2373 
a 2360 
a 2347 
a 2335 
a 2330 
» 2322 
a 2320 
a 2297 
a 2297 
a 2295 
a 2280 
a 2269 

'.-lingo, 18 Febr.: het aanleggen van een 
riool in de 3e-Wagenstraat, voor rekening der 
gemeente; ingek. 9 bilj., als: 
M. Bot, Vlaai-dingen, 
L. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, 
C. M. Roozenburg, Naaldwijk, 
G. Haasnoot, Katwijk-aan-Zee, 

ƒ4420 
a 4099 
a 3800 
a 3750 
a 3721 
a 3518 
a 8310 
a 3246 
a 3200 

G. v. d. Drift, 's-Hage, 
H. Jongenburger, Waddinksveen, 
G. Keij, Rotterdam, 
P. Kraaijenveld, 's-Hage, 
J. de Bruin, idem 

'e-Hage, 18 Febr.: het maken van een woon 
gebouw voor den dienst der verlichting op 
Ameland; ingekomen 6 bilj., als: 
J. Posthinna, te Harlingen, / 10,294 
Gebr. v. d. Meer, a idem a 9,150 

a Boombergum, 
a Terschelling, 
a Dokkum, 
a Nes-op-Ameland, 

Kneek, 18 Febr.: de uitbreiding van de alge
meene begraafplaats, voor rekening van de ge. 
meente; ingek. 8 bilj.; als: 
De Lange, te Harlingen, 
H. Biesma, a Bozum, 
"• de Boer, > Staveren, 
1 1 L. Cusvollor, a idem 

i Lemmer, 
Almenum, 
Sneek, 
idem 

C. S. Schiere, 
M. Daalder, 
S. Hoogeveen, 
F. P. de Jong, 

E. S. de Boer, 
H. H. Smit, 
N. P. Molenaar, 
J. de Oraaf, 

panden en het bouwen van een hotel met woning, 
onder beheer van den bouwkundige M. A. 
Treffers, te Gorichem. 

Perc. 1, timmer- en ijzerwerk ; ingekomen 6 
bilj., als: 
C. Muilwijk, te Gorichem, / 4630 
C. J. Verweij, a idem a 4575 
D. Sizoo. a idem a 4525 
T. W. Wapperom, » idem a 4490 
J. Hoogbruin, a idem » 4200 
A. de Swart, a idem » 3900 

8,585 
7,985 
7,541 
7,436 

ƒ 1», 
a 18,530 
a 17,233 
a 14,724 

13,380 
11,669 
11,300 
10,980 

«orlchcm, 18 Febr.: het af breken van eenige 

Perc. 2, lood-en zinkwerk; ingek. 3 bilj., als: 
te Gorichem, / 440 
a idem » 399 
a idem » 316 

glas- cn verfwerk; ingek. 5 

F. Weil, 
L. de Bruin, 
W. Roderkcrk, 

Perc. 3, behang-
bilj.. als: 
V. d. Hagen, 
11. Schram, 
A. Sizoo, 
I. Donkers, 
R. P. de Vries, 

te Gorichem, 
a idem 
» idem 
a idem 

idem 

f 941 
a 897 
» 870 
a 810.70 
a 735 

Aan de minste inschrijvers gegund. 
Heeren vern. 18 Febr.: het bouwen eener 

verdieping op de huizinge, bewoond door de 
dames Bredschnijder; gegund aan J. de Ruiter, 
te Heerenveen. 

Alkmaar, 19 Febr.: de levering van 200,000 
straatsteenen, voor de Sehermeer; gegund aan 
M. H. F. de Wild, te Alkmaar, voor ƒ 13.45 p?r 
duizend. 

Amsterdam, 21 Febr.: het verbouwen der 
o. 1. school 2e klasse, letter C; ingekomen 18 
bilj., als: 
H. C. Dorlas, te Amsterdam, ƒ 28,887 
J. Oldigs, a idem » 27,000 
W. L. Lcibbrandt, » idem a 25.930 
J. Groos, » idem • 25,493 
F. A. Warners, a idem a 26,380 
A. Paans, t idem a 25,300 
J. Koster, a idem a 24.966 
J. F. Prenzler, a idem a 24.800 
F. Raaijmakers, a idem » 24.480 
Groenhoff en Haak, » idem » 24,380 
A. v. Wensveen, a idem a 24,340 
W. II. Struijs, a idem a 23,700 
H. de Haan, a idem a 23,200 
W. H. Ramann, a idem » 23187 
Knipjier ei/Vree, a idem a 23,000 
II. J. en G. Haan-

driksinan, a idem 1 22.893 
R. Repko, a idem *» 22,765 
D. H. Zeevat, a idem a 22,761 

Middelburg, 21 Febr.: het onderhoud der 
gebouwen, genaamd het Oost-Indische huis, ged. 
*87—'89; ingek. 7 bilj., als: 
M. J. de With, te Middelburg, / 4222 
0. A. Goethals, » idem I 8944 
Krijger & Zn„ » idem a 3750 
K liassen, » idem I 3620 
M. J. v. Ditmars, » idem » 3600 
I'. J. v. Pull'elen & Zn., a idem a 3106 
.1. do Buck, a idem » 2692 
gegund. 

Hoogezand . 21 Febr., voor rekening der ge
meente: lo. het verbouwen van een perceel tot 
gemeentehuis; ingekomen 9 bilj., als: 
H. Wolrieh, te Hoogezand, / 6850 
J. Heikens, a Appingedam, » 6175 
T. Holthuis Sr., a Groningen, a 6917 

a Noordbroek, 
a idem 
» Sappemeer, 
a Hoogezand, 
a Foksham. 
a Sappemeer, 

G. v. Ottorlno, Waddinksveen, / 11,000 
D. .1. Mertens cn A. Teeuwen, 

Krimpen a/d. Lek, » 10,809 
M. v. Linschoten, Kralingcn, » 10.743 
W. v. Verre, Kapelle a/d. IJsel, » 10,570 
A. W. Rademakcr, Krimpen a/d. bek, a 9,992.50 
Raming a 10,950 

Maastricht, 21 Febr.: het bouwen van 4 
I woonhuizen in de Stations- on Middenstraat, te 

Wijk Maastricht, voor L. Goffin, te Luik; ingek. 
11 bilj., als: 

te Brussel, 
a Venloo, 
a Builde, 
a Maastricht, 

idem 
idem 

St. Pieter, 
Wijlre, 
Margraten, 
Echt, 
Limmel (Meersen) 

irs. 58,200 
ƒ 27,800 
» 27,500 
a 27.300 
» 26.443 
I 26,400 
a 25,290 
a 24,441 
a 24,415 

23,388 
22,547 

het makon van eone wo
ning voor den dionst der verlichting aan den 
noordoosthoek van het eiland Tessel; minste 
inschrijvers De Waard en Wrjker, te Helder, 
voor ƒ 5849. 

Rotterdam. 22 Febr.: het bouwen van eene 
bewaarschool aan de Lutliorsche Vest met 
bovenwoning aan de Gedempte Botersloot, voor 
rekening dor gemeente; ingek. 8 bilj., als 

Grain d'or, 
Itosinans, 
I'. l'luijinaekors, 
J. Reggert, 
J. Meiiors. 
Schonk on Limpens, a 
I'. Polman, 
K. Dupuita, 
J. Provoo, 
J. Ubachs, 
J. Sehappin, 

'a-llage, 22 Febr.: 

.1. de Puij, 
A. v. Staveren Jr., a 
W. G. C. Hilkos, » 
C. }. v. Tussenbroek, » 
A. Lnoijman, n 
W. Zonneveld, a 
II. J. Heiman & Zn., a 
I'. G. Wintert, » 
gegund. 

Ziiiilliorn. 22 Febr.: 
schuren en woonhuis 
nieuwe boerderij, voor 

te Rotterdam, 
Kralingen, 
Rotterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 

Kralingen, 

34,800 
32.999 
32,860 
32,260 
31,976 
31,700 
31.674 
30,574 

het afbreken van twee 
en het bouwen eener 
A. K. Schuiringa, te 

5898 
5880 
5756 
5657 
5200 

J. Buurke, 
H. Daanje, 
E. Schreuder, 
J. E. Wolrieh, 
J. Dieters, 
M. Tijms, 
gegund. 

2o. het bouwen van een tolpachterswoning bij 
den parallelweg; ingek. 8 bilj., als: 
II. Nieboer, te Fokshol, ƒ 1326 
J. Rotting, a Murtenshoek, » 1285 
J. E. WoFrich, » Hoogezand, » 1114 
B. H. Koning, » idem a 1094 
J. Dieters, » Foksham, a 1093 
M. Tijms, a Sappemeer, a 1051 
L. Roman, » Zuidlaarderveen, a 1049 
E. Warnders, a Sappemeer, a 968 
gegund. 

Ha l lam, 21 Febr.: dc levering van 950 M' 
grint, voor de gemeente Kollumerland e. a.; 
ingek. 4 bilj.; minste inschr. J. F. Lips, te Nij
megen, aan wien dc levering gegund is. 

Handle a/d. Woel, 21 rebr.: het maken 
van eene bouwmanswoning met aanhooren, in 
den polder Prins-Alexander, voor Mr. P. D. Kleij, 
te Rotterdam, onder beheer van den architect 
B. van Dam Johz.; ingek. 10 bilj., als: 
A. Miechels, Aalburg, ƒ 14,000 
W. de Jong, Gouda, » 12,822 
Van Dordt, Kralingcn, » 12,750 
J. N. v. Tilburg, Leidschendam, a 11,612.86 
D. v. Vliet, Nieuwerkerk a/d. Usel, a-11,686 

Noordhorn. onder behoor van don architect M. 
Victs; ingek. 24 bilj., als: 
A. Teninga, te Grootegast, ƒ 10,960 
A. Schreuder, a Groningen, a 10,857 
W. K. Iturgie. » Terwispel, a 10,741 
A. R. v. d. Wijk, a Lippenhuizen, a 10,650 
J. Eppinga, a idem a 10.298 
G. Huizinga, e Zuidhorn, a 10,217 
II. Lelfers, » Bedum, a 10,000 
J. Zeldenrust, a Warfuin, a 9,990 
H. Fonnsmii, » Grijpskerk, » 9.940 
R. Wieringa, a l'lruin, » 9,755 
L. Los, a Bedum. » 9,723 
W. Woldendorp, a Stedum, a 9.660 
W. Rothschiiller, > Bedum, a 9,597 
J. v. d. Veen, a Augustinusga, a 9,487 
II. Moorman, a Bedum, a 9,470 
J. Pot, a Stedum, a 9,420 
B. Jansen, a Wosterwijtwerd, a 9,360 
A. v. d. Meer, * Drogeham, » 9.200 
L. Menen, a Bedum, » 9,180 
A. J. Benninga, a idem a 8,993 
D. v. d. Meer, a Kloostertille, a 8.950 
J. Sipkens, a Niehove, a 8.894 
B. Kooi, a Zuidhorn, a 8,468 
II. Vogelzang, a Oudehovo, a 8,462 

Utrecht, 22 Febr.: Bestek no. 454, het maken, 
leveren en opstellen van den bovenbouw eener 
draaischijf van 14.60 M. middellijn op het station 
Rozondaal; ingek. 11 bilj, als: 
D. A. Schretlen, Leiden, / 6068 
Th Roijakkers ,t Zonen, Helmond, a 5840 
E. II Bogoniann, idem » 5730 
L. J. Enthoven & Co., 's-Hage, a 6709 
A. Emmerich, Stadskanaal, a 5626 
Deproz & Co., Tilburg, a 6230 
E. Rolin, Braine-Ie-Comte, » 6128 
Soc. An. des ateliers do construction de 

la Biesme, Bouffioulx, a 5100 
Soc. Au. des ateliers do construction de 

Malines, » 4741 
Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden, a 4575 
Veuve Alphonse ErédiVix, Luik, > 4480 
Raming » 6260 

Rotterdam. 22 Febr., ten behoeve der ge
meente-gasfabrieken Oostzoedijk: lo. de levering 
van 32,000,000 KG. Engelsche gaskolen; ingek. 
7 bilj., als: 
P. A. v. Es & Co., Rotterdam, Dean's Primrose 

ƒ 6.15 
W. Hoven & Zn., idem, New Pelton Main» 6.30 

Pclton-Main a 6.80 
C. Berghuys, Amsterdam, Holdon a 6.63 

Hohnside a 6.70 
Dean's Primrose » 6.56 
Micklev a 7.2» 

Visser en Van de Sande, Dordrecht, West 
Pelaw-Main a S.9S 



D E O P M E R K E R . 

Alles 
2o. de 

B. Hagendoorn, Amsterdam, I.ambton ƒ 6.67 
Holmside a 6.66 
Mickley » 7.193/» 
Dean's Primrose» 6.63 
Holdon . 6.48 

Hotz & Co., Rotterdam, Aldwarks Main-
Brights > 8.06 

Van Nievelt & Co., idem New-Pelaw Main a 6.70 
Felling Main a 6.60 
Holmside » 6.70 
Mickley i 7.22' 
Boldon » 6.62» 
Dean's Primrose » 6.60 

per 1000 KG. 
levering van 24,000,000 KG. Westfaal-

sche gaskolen; ingek. 9 bilj., als: 
C. Berghuijs, Amsterdam, C'nser Fritz 

f 5.985 per spoor 
a 5.90 » schip 

W. Hoven & Zn., Rotterdam, Dahlhusch J 6.25 
Jacq. R. Dutilh, idem Consolidation a 5.98 
Van Nievelt & Co., idem 

12,000,000 KG. Alma > 6.10 
12,000,000 a Hugo a 6.10 

Nederl. Steenkolen Ilandelsvereeniging Van 
Thenen Hagendoorn & Co., Amsterdam. 

Graf Bismarck aan der. loswal t 5.65 
in bakken of manden in het vaartuig » 5.80 
in de wagen der gasfabriek • 6.15 

Jean Baltbasar, Amsterdam, Friederich der 
Grosse ƒ 8.62s. 

Gewerksehaft des Steinkohlen Berkwerks »Graf 

Moltke" Gladbeck in Westfalen, ƒ 6.10 
Kampf en Hollender, Ruhrort, Ewald > 6.31' 
A. I. Terkuhle, Rotterdam, Mont Cenis 

aan den loswal > 5.41 
in bakken of manden in het vaartuig a 5.56 

Alles per 1000 KG. 
3o. de levering van 540,000 KG. Luiksche 

kluitkalk; ingek. 8 bilj,, als: 
per 1000 KG, 

\V. Swaneveld, 
A. Metselaar & Co., 
Erve H. Trip, 
J. D. Pcletier, 
11. J. Bosman, 
J. F. de Vogej. 
Van der Wallen & Co., 
V. Noorden & Schwerzel 

Groningen, 22 Febr 

te 's-Hage, 
a Rotterdam, 
> idem 
a idem 
a idem 
• idem 
a idem 

idem 

/ 7.49' 
a 7.30 
a 7.13 
a 6.57 
a 6.125 
a 6.06 
a 6.79 
a 4.899 

bet afbreken van het 
pakhuis Eiho aan bet gedempte Zuidcrdiep, en 
liet bouwen van een ledermagazijn en boven
woning, onder beheer van den architect W. van 
der Heide; ingek. 9 bilj.. als 
II. Meijer, 
F. Roders, 
D. Dooijes, 
E. Peters. 
E. W. Wietzema, 
.1. de Vries, 
T. Holthuis, 
II. Berends, 
I.. Oldenburger, 
gegund. 

te Groningen, ƒ 7385 
i idem l 7334 
» idem - 7215 
» idem » 7L77 
» idem » 6046 
» idem » 6397 
•> idem » 6370 
» idem » 5770 
" idem » 5265 

Dlrksland, 23 Febr.: de levering van 1330 M 3 onderhoudsgrint voor den grintweg Ouddorp— 
Soinnielsdijk c. a.; ingok. 6 bilj., als: 

Inschrijvers en Woonplaats. 
haven 

Dirksland 
haven 

Stellendam 
haven 

Goedereede 
haven 

Ouddorp 

P . Donkersloot, Dordrecht, 
F. II. Thomassen & Zn., Nijmegen, 
B. de Haan, Werkendam, 
H. v. d. Bout, Nijmegen, 
J. F. Lips, idem 
Gebr. Peters, idem 

Minste inschr. Gebr. Peters, te Nijmegc 

/ 1-55 
1.32 
1.32'/, 
1.37 
1.25 
1.26 

n, aan wien i 

ƒ 1.65 
1.32 
1.34 
1.37 
1.25 
1.26 

e levering is 

ƒ 1.65'/, 
1.65 
1.60 
1.60 
1.60 
1.53'/, 

gegund. 

/ 1.66'/, 
1.32 
1.34 
1.37 
1.40 
1.26 

lo 's-Hage, 
« idem 
» idem 
a idem 

idem 

idem 

ƒ 1896 
» 1855 
a 1850 
a 1839 
a 1798 

1789 
1740 

s-llage, 23 Febr., door het ministerie van 
waterstaat enz.: lo. bet uitvoeren van eenige 
werken in het gebouw op den Hofsingel, in ge
bruik bij bet ministerie van buitcniandsehe 
zaken; ingok. 6 hilj., als 
J. C. Piotersen, 
C. Kranenburg, 
D. Kerrebijn, 
A. Nater on B. de Baan, 
H. v. Bergen Henegouwen, 
C. W. de Vos en A. W. de 

Vos, 
Raming 

10. het maken van gehouwen en eenige andere 
werken op do stations Druilen on Vlijmen, voor 
het gedeelte Baardwijk—'s-Bosch, van den spoor
weg Zwaluwe—'s-Bosch; ingek. 16 bilj., als: 
W. P. dc Vries, te Rossum, ƒ 120,600 
L. Kalis Kz, a Sliedrecht, » 119,800 
L. J. Metz, » Zalt-Bommel, a 118,878 
G. J. Carmiggelt & Zn., a Drummen, a 106,000 

105.100 
105 000 
104,650 
103.200 
102.000 
97,963 

. 96.600 
S. II. Icrnim, a Scheveningen,a 96,500 
J. II. Vos Sr., » Ahneloo, a 93,700 
G. A. v. Spanje, a Rotterdam, s 93,000 
C. M. Roozenburg, a Naaldwijk, a 87.500 
H. Timmer, a Moppel, a 86,887 
Raming „ 98,000 

Wanneperveen, 23 Febr.: het bouwen van 
eene school voor 96 leerlingen met onderwijzers-
woning te Belt, gemeente Wanneperveen, onder 
beboer van den architect S. II. van der Veen, te 
Meppol; ingekomen 8 bilj., als: 
R. Bruintjes, te Meppel, ƒ 11,345 

per M 3 

/ 1-*2'A 
» 1.30 
I 1.30 
a 1.29 
> 1.29 
a 1.28 

D. v. d. Tas, 
M. L. v. Spanje, 
J. Kooi, 
E. II. Holle 
K. .1. II. v. Damme, 
C. Eckhardt, 
N. Perquiu .1 Zonen, » Berkel, 
~ 1 1 ! 1 » Scheveningen, a 

» Ahneloo, a 
a Rotterdam, a 
a Naaldwijk, a 
a Moppel, a 

Charlois, 
' 's-Hage, 
' Amsterdam, 
i idem 

idom 
Almeloo, 

È. Groenink 
T. Mol, 
J. Weijs, 
F. Aborson, 
J. de Boer & Zn., 
II. Slot. 
W. v. d. Haar en 

E. Schipper, 
\ \ o i n m . l v 23 

_ Steenwijk, 
a Gonemuiden, 
a Ambt-Vollenhove, 
a Steenwijk, 
a idem 
a Zwartsluis, 

11,319 
9,900 
9,684 
9,633 
9.500 
9,389 

9,114 a Gonemuiden, 
••- — Febr.: de levering van 800 

stère grint voor de gemeente Hennaarderadeel; 
ingek. 1 biljet van J. F. Lips, te Nijmegen, voor 
ƒ 2.83 per stère; gegund. 

Holijnsplaat. 23 Febr.: de levering van 400 
M 3 grint, ten behoeve der gemeente; ingek. 6 
bilj., als: 

P. Donkersloot. Dordrecht, 
.1. F. Lips, Nijmegen, 
J. J. Streefland, Dordrecht, 
P. Meeuwson, Sliedrecht, 
A. de Vries, Hardinksvejd, 
C. Kranendonck, holijnsplaat, 
gegund. 

Holllnsplaat , 23 Febr.: de levering van 250 
M 3 onderhoudsgrint, ton behoeve van de gemeente 
Kortgene; ingek. 4 hilj., als: 

per M ' 
I. F. Lips. Nijmegen, ƒ 1.47 
P. v. d. Berge. Kolijnsphiat. a 1.39'/, 
J. J. Streolland. Dordrecht, a 1.35 
C. Kranendonck, Kolijnsplaat, » 1.35 

Bij loting gegund aan Streelland. 
Holijnsplaat, 23 Febr.: de levering van220 

M* onderhoudsgrint, ton behoeve der gemeente 
Cats; ingok. 4 bilj., als: 

per M ' 
D. Verburg, Kolijnsplaat, ƒ 1.49 
.1. de Mul, idem a 1.49 
J. F. Lips, Nijmegen, a 1.39 
J. J. Streelland, Dordrecht, a 1.37'/, 
gegund. 

's-llage, 23 Febr., onder behoor der genie, 
aldaar: lo. hot vergrooten van bet patronen-
magazijn op het Proefveld te 's-Hage; 
hilj.. als: 
A. de Bree, te 's-Hage, 
F. P. A. Laurentius. a idem 
II. v. Bergen Henegouwen, a idem 
G. v. d. Ilee, o Ammerstol, 
I). Kerrebijn, n 's-Hage, 
J. de Haas, a idem 

Gegund behoudens goedkeuring M. i 
2o. het herstellen van het torentje op 's Rijk: 

gieterij van bronzen geschut te 's Hage; ingek. 
2 bilj, als: 
J. de Haas, te 's-Hage, ƒ 2303 
II. v. Bergen Henegouwen, a idem a 1595 

Gegund als boven. 
Os, 23 Febr.: het bouwen van een woonhuis 

met aanhoorigheden, voor B. A. Croes, aldaar, 
onder beheer van den bouwkundige H. R. 
Hendriks; ingek. 5 bilj., als: 
G. Verholden, te Os, f 7680 
F. v. Dinther, a idem a 7304.11 
M. v. d. Biggelaar, a idem a 6999 
G. v. Dinther, a idem a 6995 
T. Wagenmakers, a idem a 6848 
gegund. 

Neuzen, 23 Febr.: ton behoeve van den 
grintweg Neuzen—Hoek: lo. het leveren van 

ek. 6 

ƒ 2525 
a 2499 
a 2449 
a 2390 
a 2319 
» 2297 

O. 

560 stère grint; minste inschr. P . A. van de 
Velde, te Neuzen, voor f 1.58 per stère. 

2o. het vervoer van 325 stère grint; minste 
inschr. L. Kolijn, te Hoek, voor ƒ 0.34 per stère. 

Arnhem, 23 Febr.: het bouwen van eene 
werkplaats enz., achter het magazijn van schoor
steenmantels aan de Rietgrachtstraat te Arnhem, 
voor de naamlooze vennootschap ade Arnhemschc 
Steenhouwerij", onder beheer van de architecten 
G. J. van Gendt en C. M. G. Nieraad; ingek. 9 
bilj., als: 

H. v. d. Sand, f 3477 
J. P. Welsing. a 2998 
M. Horstink en W. J. Gripnau, a 2686 
W. Wissing, a 2660 
Gebr. v. Daalen, a 2640 
J. II. v. Riel, a 2500 
J. Mulder, a 2442 
Th. Eibers, a 2347 
J. Th. Ratten, a 2346 

Groningen, 24 Febr.: de levering van 150,000 
provinciale Groninger baksteenklinkers, ten be
hoeve der gemeente (herbesteding); ingekomen 
5 bilj.; minste inschr. P. Dijkstra, te Appingedam, 
voor ƒ 15.49 per mille. 

Houten, 24 Febr.: de levering van grint en 
lekzand voor het waterschap Houten, in 3 
perceelen. 

Perc. 1, 700 M 3 grint; ingek. 3 bilj., als: 
per Ml 

G. de Bniijn, te Wijk-hij-Dnurstede,/ 2.65 
M. Lakorveld, » Utrecht. a 2.47 
P. Ket, a Vreeswijk, « 2.34'/, 

Perc. 280 M 3 grint; ingek. 3 bilj., als: 
per M J 

A. L. Kievit, te Kuilenburg, ƒ2.52 
11. v. Hoogen, a Schalkwijk, a 2.49'/, 
G. de Bruijn, a Wijk-bij-Duurstede, a 2.48 

Perc. 3, 105 M ' lekzand; ingek. 2 bilj., als: 
per M. 

II. v. Hoogen, te Schalkwijk, ƒ 1.79 
P. Ket, a Vreeswijk, > 1.69 

' a-Ha go, 25 Febr.: het leveren cn stellen van 
eenige meubelen ten dienste der scholen aan de 
Korte Lombardstraat en aan de Lijnbaan te 
's-Hage; minste inschr. waren: voor de school 
aan de Korte Lombartstraat, P. van Vliet, te 
Woubrugge, voor ƒ 3535, voor do school aan de 
Lijnbaan, J. C. Pietei-se, te 's-Hage, voor ƒ 3860. 

Utrecht, 25 Febr.: het aanleggen van wegen 
mot bestratingen, trottoirs en noleeringen op 
een terrein, gelegen tusschen de Bilt- en Tulp
straat, te Utrecht, onder beheer van den architect 
Alb. Nijland: ingek. 11 bilj., als: 
H. J. Kaak, Silvóldc. 
J. Monster, Vreeswijk, 
II. M. de Kolf, Utrecht, 
C. v. Boven, Nieuweramstel, 

Brouwer, Gouda, 
A. M. v. Liefland, Utrecht, 
J. Fruijtier, idem 
J. Krachten, idem 

ƒ 14,200 
a 13.400 
a 12,150 
a 12,130 
a 11,943 
a 11.900 
a 11,359 
» 10,925 
a 10,650 
a 10,499 
a 9,739 

E. Schoephouwer, idem 
J. Schouten en J. J. de Gelder, Vianen, 
G. v. Rassel, Utrecht, 
gegund. 

Vechel, 25 Febr.: het verbouwen der land
bouwerswoning , genaamd ade Latigeveldscho 
Hoeve", onder Erp; ingek. 4 bilj., als: 
L. v. d. Laar, te Vechel, ƒ 3050 
J. Ileijkants, a Erp, a 3010 
P. v. Lith, a Vechel, » 2985 
L. v. Lith, a Erp, a 2930 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 5 MAART 1887. 

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, 7 Maart. 
Nijmegen, te 11 uren, door den dykstoel van het polderdistrict Rijk 

van Nijmegen, in het gemeentehuis: liet maken van bermen langs den 
Waaldijk en te Heumen aan den Maasdijk, in perc. 

Beetsterzwaag, te 11 uren. door burg. en weth. van Opsterland: 
het bouwen eener school en onderwijzerswoning te Luxswolde. Inl. bij 
den gemeente-architect. Aanw gehouden. 

Wemmels, te 11 uren, door burg. en wath. van Hennaarderadeel: 
het vervoeren van grint van de oplagplaatsen hijlangs de kunstwegen 
in de gemeente Hennaarderadeel. Inl. bij den gemeenteopzichter D. 
Wijma. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Hondsboasche en duinen tot Petten, in het hotel ade Toelast": het een
jarig onderhoud van dc Hondsbosscbe zeewering en eenige binnenwerken. 

Kol hun (Fr.), te 12 uren, door burg. en weth.: het aanleggen van 
een kunstweg in den Oosternieuwlandsweg, onder Buiaim, ter lengte 
van 1897 M. 

Amsterdam , te 2 uren, door de Holt. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 
in kamer 46 van hot administratiegebouw aan het Droogbak: 

lo. het maken van gebouwen, tunnels, keerrnuren, perrons en verdere 
werken op bet stationsemplaceinent Den Haag. Raming /' 813,000. 

2o. het leveren van stalen laschplaten, ijzeren nokken, haak- en 
schroefbouten en contrarails in 7 perceelen. Inl. aan het bureau van 
den ingenieur van den weg, kamer No. 154. (Zie advert, in n'. 8.) 

Schiedam, te 5 uren, door dc directie der op te richten Schiedam-
sche alcohol fabriek, ten haren kantore: het inrichten der panden en 
erven, staande en gelegen te Schiedam aan de Westvest en uitkomende 
aan de Lange Haven, wijk A, nrs. 235 en 286, tot alcohol-fabriek. Inl. 
bij den architect Joh. J. Zoetmulder Cz., te Schiedam. Bilj. inzenden 
2 uren vóór de besteding. Aanw. gehouden. 

Groningen, te 8 uren, door den architect G. Nijhuis, in het koffie
huis van J. van der Sluis: het verbouwen der behuizing letter H no. 
136, aan het Akerkhof. Aanw. gehouden. 

Utrecht, door de directie der Ned. Rijnspoorwegmaatschappij: het 
maken van twee lokalen onder één dak, met aanhoorige werken, aan 
het magazijnsgebouw, station Utrecht. Aanw. gehouden. 

Iiutkemeerpolder, gem. Sloten (N.-H.), door de Wed. F. W. Acker-
mann: het bouwen van een woonhuis aan den Uweg van den Haar
lemmermeerpolder, nabij Halfweg, met leverantie van alle materialen 
en arbeidsloonen. Inl. bij J. de Jongh, opzichter aan het stoomtuig de 
Lijnden, tc llaarleinmernieerpolder. Aanw. gehouden. 

Dinsdag, 8 Maart. 
Botterdam, te 11'/, uren, in het hotel Coomans: het aanleggen, op-

hooien, rioleeren, bestraten, enz. van de Zwartjansstraat op een perceel 
land, loopende van de Noordmolenstraat tot aan den Bergweg te Rot
terdam. Aanw. gehouden. 

Delrt. te 12 uren, door den directeur dor artillerie-stapel-en-con-
structiemagazijnen, de levering van grenen balken en delen, ten be
hoeve van de magazijnen dezer directie. 

Apeldoorn, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het doen van verfwerken enz., aan gemeentegebouwen en scholen, 

in 9 perc; 
2o. het leggen van eene nieuwe klinkerbestrating in het voetpad langs 

de Dorpstraat, ter jengte van ongeveer 100 M.; 
3o. liet maken van een brandput. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aan het centraalbureau: het maken van gebouwen en 
inrichtingen op het station Rozendaal. Inl. bij den sectie-ingenieur H. 
E. Beunke. tc Breda. Aanw. gehouden. (Zie advert, in «°. 9.) 

Beeae (N.-Br.), te 4 uren, door burg. en weth.: liet bouwen van 
eene onderwijzerswoning, met bijlevering der noodige bouwstoffen. Inl. 
bij den bouwkundige VV. H. Booms, te Eindhoven. Aanw. te 2 uren. 

Delfzlll (Gron.), te 7 uren, door Z. van der Klei, te Groningen, ten 
huize van de Wed. Veldman : het verbouwen eener behuizing in de 
Waterstraat te Delfzijl. Aanw. tc 12 uren. 

Amsterdam, te 8 uren, in dc aAmstcrdamsche werkmansbond", 
Spuistraat: bet leveren en stollen van 144privaten (Lierourstelscl). met 
staande- en grondleidingen en aansluiting aan de hoofdbuis, ten behoeve 
der perceelen aan de Htigo-de-Grootstraten. 

Haarlem , bij den secretaris van den Grooten IJpolder, Leidschevaart 
no. 72: de levering van machlnebenoodigdheden. 

Haarlem , bij den secretaris van den Grooten IJpolder, Leidschevaart 
no. 72: de levering van omstreeks 950 M ' grint. 

Woensdag, » Maart. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leggen van eenige sporen en het maken van eene afrastering met 
daaruit voortvloeiende werken op het goedcrenstation in de Stads-
Rietlanden te Amsterdam, ton behoeve van den spoorweg van Nieuwc-
diep naar Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staats
spoorwegen, te Amsterdam. Aanw. gehouden Raming ƒ 9600. 

Nieuweramstel, te 12 uien, door burg. en weth.: a. bet rioleeren 
en bestraten van de Van-Speijkstraat; 6. bet dcinpon, rioleeren en ge
deeltelijk bestraten der Siinón-Willemsloot en straat; e. het rioleeren 
en bestraten van de Janhanzensloot; d. bet dempen, rioleeren en bestra
ten der Wenslauorsloot. 

Ilninn, te 5 uren, door G. A. Bosch, in het hotel Zeiler: hot bouwen 
eener kostschool aan de Wittolaan te Baarn. 

Donderdag, 10 Maart. 
Hoofdplaat (Zeel.), te 12 uren, door hot best. van het waterschap 

voor dc uitwatering door de sluis bij Nummer Een in den Hoofdplaat-
polder, in het polderhuis te Nummer Eon: hot maken van werken tot 
verbetering van de uitwatering, bestaande in het houwen eener steenen 
uitwateringssluis, hot graven van een gedeelte waterleiding en het 
maken eeaer vaste ijzeren iirug en andere werkzaamheden. Aanw. 
gehouden. Raming /' 75,245 

F. I burg (Geld.), te 12 uren. door den dijkstool van den polder Ooster-
wolde, op de Polderkamer: de levering van minstens 12,000 bos of 
120 vim eiken rijzen, 12,000 eiken aardgarden on 100dennen boompjes, 
alles voor het krihwerk aan zee. 

Zlerlksee, te 1'/, uren, door dagelijksch bost. van het waterschap 
Schouwen en de commissie voor do grintwegen, aan 's Landskamer: 
het leveren van 2590 M 3 grint in 2 perceelen. 

Amsterdam, te 2 uren, in het lokaal aFlora", in het Wetenng-

filantsoen: het bouwen van het ciieus Oscar Carré, aan den Binnenamstel. 
nl. bij de architecten Van Rossom on Vuijk. 

Aliens, bij B. S. Boelstra: hot afbreken van een oud huis en het 
bouwen van oen nieuw woonhuis mot schuurtje, onder Stiens. Inl. bij 
Ids Rosier, te Warga. 

TletJerk, door A. P. Snoek: het binnen en buiten verven van een 
nieuw huis. 

Vrijdag, II Maart. 
Middelburg, te 10 uren. door bot ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van hot prov. best.: hot maken van twee dukdalven 
van groonharthout in de binnenhaven te Vlissingen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te Vlis
singen. Aanw. gehouden. Raming / 8500. 

's-Bosch te JO1/, uren, aan het gebouw van het prov. best. aldaar: 
het uitvoeren van baggerwerken tot hot onder profiel herstellen van het 
kanaal de Zuid-Willemsvaart, in do provincie Noordbrabant. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ17.000. 

's-llage, te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van een bureau 
van politie en woning voor den hoofdcommissaris aan het Alexanders-
plein, aldaar. Aanw. 9 Maart, te 10 uren. 

Lelden, te 2 uren, in hot hotel den Rurgt: het maken van fabrieks
gebouwen met annexe werken (tc bebouwen oppervlakte p. m. 600 M*) 
en het amoveeren van de op terrein staande perceelen. Inl. bij den 
architect W. F. van dor Heijden, aldaar. Aanw. 8 Maart, te 11 uren. 
(Zie advert, in n». 10.) 

Noordlaren (Gr.), te 2 uren, door don architect J. P. Hazeu, te 
Groningen, bij E. Brants: het bouwen van een gebouw, bestemd tot 
catechisatielokaal in genoemde gemeente, mot de leverantie van alle 
materialen, arbeidsloonen, trans|iortkoston onz. Aanw. 7 Maart, to 2 uren. 

Noordlaren (Gr.), te 2 uren, door don architect J. P. Hazeu, te 
Groningen, bij E. Brants: het afbreken eener oude en het bouwen eener 
nieuwe behuizing, met de leverantie van alle materialen, arbeidsloonen 
transportkosten enz. Aanw. 7 Maart, te 2',, uren. 

Jou re , door II. P. de Jong: bet amoveeren en wederopbouwen van 
zijn huis aan de Midstraat, aldaar. Inl. bij den architect Joh. II. Borger. 
Aanw. 7 Maart, te 8 uren. 

Zaterdag, 13 Haart. 
Doornspijk (Geld.), te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen 

van eene openbare lagere school in de buurtschap Noordeinde of Kam-
pernieuwstad. Inl. bij den architect Van der Made, te Harderwijk. 
Aanw. 8 Maart, te 1 uur. 

Zwolle, te j uur, door burg. en weth.: de levering van: 
lo. 15,000 hen ahinkeien, 89.000 grèskoion van de Ourthe en 300 str. 

M. kantsteenen; 
2o. 125,000 Waalklinkers of Uselsteen (Waalvorm). 
.snerk, te 4 uren, door den architect J. P. Hogendijk: het af broken 

en wederopbouwen van bet perceel, wijk 2 no. 31, aan den Oostzeedijk. 
Lelden, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland ter secretarie: 
lo. het maken van een vaste ijzeren brug te Oogstgeost en van een 

ijzeren draaibrug te Spaamdam, in 2 perceelen. 
2o. liet eenjarig onderhoud van sluizen, bruggen en wachterswoningen, 

in 8 perceelen. 
3o. de levering van verschillende hout-, weg- en dijkmaterialen, in 

14 perceelen. Inl. bij den ingenieur van Rijnland, te Leiden. (Zie advert, 
in »•. 8). 

Augustlnusga (Fr.), bij II. Buma: het bouwen van een nieuw 
molenaarshuis te Oostormcor. Inl. bij don timmerman M. J. Veenstra, 
tc Augustinusga. Aanw. 10 Maart, te 3 uren. 

Maandag, 14 Maart. 
Nijmegen , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der gsnie, 

ton zijnen kantore: het verbeteren van hot fort bij Pannorden, onder 
hot beheer der genie te Nijmegen, bil. bij genoemden ingenieur en 
den opzichthohbenden officier te Pannerdon. Bilj. inzonden uiterlijk 13 
Maart, vóór 3 uren. Aanw. 9 Maart, te 3 uren. Raming ƒ 33,250. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. on weth..- bot uitvoeren van 
baggerwerken in het Westerdok en in bet IJ, voor don mond van de 
Westerdoksluis, bonevens hot diophoiiden van do dokken, buitenhavens 
en bet IJ. ged. '87. (Zie advert, in n«. 10). 

Franrker, te 2'/, door hot dijksbest. van het waterschap der Vijf-
doelen-zeedijken-buitondijks, in hot gemeentehuis van Franekeradeel, 
de levering van: a. 270 stuks 71 dM. grenen palen; b. 1480 stuks 62 
dM. grenen palen; c. 125 stuks 53 dM. grenen palen; d. 87 breede eiken 
gordingen; e. 68 smalle dito; ƒ. 72 stuks meskant bezaagd grenen gor-

ingen, elk minstens lang 56 dM. en zwaar « , r cM.; g. 590 last Drent-
sche steen, van 3 tot 6 dM. lengte, k. 16 last Drentsche steen van 
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4 tot 6 dit lengte; i. 100 Ml grint; j. 105,000 hossen eiken takken; *. 
£6,000 stuks zoogenaamde fabrieksturven. 

Nlenwrramstcl, in café Meijer, aan de Overtoom: het maken van 
het transept en priesterkoor der R.-K. kerk te Bovenkerk, bij Amstel
veen. Inl. bij den architect P. J. l i . Cuijpers, te Amsterdam. Aanw. 10 
Maart, te 11 uren. 

Franeker, door burg. en weth. van Franekeradeel: de leverantie van 
p. in. 600 stère grint, franco aan den wal van de opslagplaats aan het 
groot scheepskanaal tusschen Harlingen en Franeker. 

Dlnidag, 15 Maart. 
Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingeuieur der genie, 

in »het Hof-van-Holland": 
lo. het maken van een gebouw tot verpleging van lijders aan be

smettelijke ziekten, op het militaire terrein ten oosten van de kazerne 
iDe Lange Stallen" te Breda. Raming ƒ 6400; 

2o. het maken van arrestkamers eu eene keuken bij de kazerne op 
het Nonnenveld te Breda. Raming f 4000. Bilj. inzenden uiterlijk 14 
Maart, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur en den opzichter 
van fortilicatiën. te Breda. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van financien: het onder
houden en herstellen van het gebouw aldaar, waarin gevestigd zijn de 
kantoren van de hypotheken en van het kadaster, van 1 April '87 tot 
en met 31 Maart 'U0, Inl. hij den rijksbouwmeester in het 2e district, 
en den hoofdopzichter hij de landagebOUWen J. A. Weinberg, beiden té 
's-Hage. Aanw. 8 Maart, te 10 uren. (Zie advert, in n°. 9.) 

Middelburg, te l ' j uren, dooi- burg. en weth.: het bouwen van 
eene voetbrug, ter vervanging van het overzetveer aan de Koepoort. 
Aanw. Ü Maart, te l l uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen: Bestek no. 450. het maken van een wachterswoning nabij de 
brug over hot Spuikanaal te Rotterdam, ten behoeve van den spoorweg 
van Rotterdam naar Breda, Inl. bij den sectie-ingenieur Jhr. VV. Hoeutl't, 
te Rotterdam. Aanw. y Maart, te i l uren. Rattling ƒ8460. (Zie adcert, 
in «ö. I») 

Oudr-Tong . door den burgemoeester: de levering van 560 M s goede 
zuivere onderhoudsgrint. franco op den wal te Oude-Tongc. 

Rotterdam, iu het Timmerhuis: de levering van: 
lo. vier-eu-twiutig partijen beuken- en iepen hou ten brugstrooken voor 

rijvoei'ingen; 
2o. negen ijzeren schotten voor uninoirs, met Inbegrip van het 

opstellen; 
3o. verschillende hardsteen werken; 
4o. ongeveer 40 M 2 leiplaat; 
5o. 12 stuks hardsteenen grafzerken en 600 stuks hurdsteenen tegels. 
AniMrrdAMi. do>r .1. Boot: bet houwen eener hontlomls op een terrein, 

gelegen aan de Nieuwe houthaven, aldaar. Ird. bij den architect A. EL 
D. Rups. te Edam. 
| Hu Hu eg (N.-IL), door het best. van den Zuid-en-Noordspaarndam-
merpoldei'; 

lo. het maken van een steiger in het Noordzeekanaal; 
2o. bet onderhonden der wegen, ter lengte van p.m. 10,000 M.; 
3o. hot leveren van ongeveer 400 M 3 fijne onderhoudsgrint, 60 M 3 

grove grint en 30 BI' geklopte kunkerputn. 
In), bij den oplichter A. C. II Hofman, te Velsen. Aanw. 10 Haart, 

te lU/j uren. 
Woensdag, IA Mnart. 

Amersfoort, te 10 uren, dooor den eerstaanwezend-ingeuieur der 
genie, in de sociëteit Concordia: het vernieuwen van ramen in- en het 
herstellen van huitenhestratingeii hij de stallen te Amersfoort. Inl. hij 
genoemden ingenieur en den opzichter. Bilj. inzenden uiterlijk 15 Maart, 
vóór 3 uren. Raming ƒ 1200. 
['"••Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voltooien van de verdedigingswerken langs den Graspol<hir, den Krabbe-

Ïiolder en den God-zij-dankpolder, uan den linkeroever van het Seheur-
teneden Maassluis, voor de verbetering van den waterweg langs Rot

terdam naar zee. Inl. hij den eerstaanwezend-ingenieur van den water, 
staat Leemans, te Rotterdam, en den ingenieur Steijn Parvé, te Hoek-
van-Holland. Aanw. 9 Maait, te l l ' / a uren. Iteming/ 35,000. 

Amsterdam, te 11 men. door het best. van den polder ade Huik-
sloterhain*', iu het burgerweeshuis Kalverstraat: het leveren en op
stellen van een direct werkende hnogednik-stoummaehine met eentrifu-
gaalpomn en toebehooren. in het stoomgemaal van genoemden polder. 
Inl. hij W. F. A. Beijerinck, te Amsterdam. 

Ki.-AiitwiilM, te 4 uren. door burg. en weth. van Oploo. St-Antonis 
en Ledeakker: het verbouwen der onder wijzers woning te St.-Autonis, 
met bijlevering van alle daartoe benoodigde materialen. 

Donderdag, 17 Haurl . 
tm«icri!iiin te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, ten zijnen kantore: het maken van een fort in de 
Zuiderzee aan het Pampus (le gedeelte). Inl. bij genoemden ingenieur. 
Btb. inzenden uiterlijk 10 Maart, vóór 3 uren. Raming ƒ 205,000. 

Hoorn te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van Drechterland, 
in den Boole: het leveren van 2677 M3grint. 297,000 \Vualstraatklinkers 
en 710 M 3 zand, met het vervoer naar de Drechterlandscho wegen. Inl. 
bij den opzichter A. Stoutjesdijk, tc Hoorn. 

Vrijdag, i s Maart. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best : het maken van oenen hasaltmuur in 
de binnenhaven bij de groote sluis te Ihuisweerd, behoorende tot de 
werken van het kanaal door Zuid-Beveland. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. 10 
en 12 Maart. Raming ƒ 4300. 

Arnhem, te l l ' / i uren, door burg. en weth.: het maken van trottoirs 
en verhoogde voetpaden, met de levering van trottoirbanden van Nieder-
mendigersteen, benevens het leveren en leggen van cementen riolen met 
bijbehoorende werkzaamheden in verschillende straten der gemeente. 
Aanw. 10 en 11 Maart, te 11 uren, aan het bureau der gemeentewerken. 
Raming ƒ 49.200. (Zie advert, in N0. 10.) 

Arnhem, te l l 1 / ) uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren en planten van pot- en sierplanten voor de blooui|>er-

ken in de gemeente en op de algemeene*begraal'plaats bij Moscowa, 
met het onderhoud daarvan ged. '87; 

2o. het leveren en planten van boomen en heesters langs de buiten» 
wegen en singels en op de pleinen, het landgoed Klaren beek en op de. 
algemeene begraafplaats bij Moscowa. 

Aanw. II Maart, te 11 uren, aan het bureau der gemeentewerken. 
Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best: liet verbeteren van 

het grootscheepsvaarwater van Stroobos naar Staveren en Lemmer, 5e 
gedeelte (Heeg—Staveren). Aanw. 16 Maart, te 10 uren. Raming/116,445. 
(Zie advert, in n°. 10.) 

«.rollingen, te 12 uren, door het prov. best.: het herleggen van een 
vak steenglooüng, onder gedeeltelijke vervanging door eene glooiing met 
bekapping van basalt en verzwaring en verhooging van het boven-
aardprofiel, aan den zeedijk ten Z.-O. Delfzijl, t.abij Ficmel, en voorliet 
opbouwen van het hoofd no. 9, ten N.-W. Delfzijl. Inl. bij den hoofd
ingenieur en den ingenieur van den prov. waterstaat, beiden te Gronin
gen, cn den opzichter B. Harms, te Delfzijl. Aanw. 12 Maart, te 11 uren. 

Zaterdag, IV Haart. 
Engeltim (IV.), bij den kerkvoogd P. Y. Miedema: het verbouwen 

van de toren eu kerk, aldaar. Aanw. 10 Maart, te 12 uren. 
Maandag, '21 Maart. 

Oiuendrcrht, te 11 uren, door burg en weth.: het verbouwen en 
vergrooten der gemeenteschool, met bij levering van alle materialen enz. 
Inl. bij den architect R. H. C. van Someren, te Bergen-op-Zoom. Aanw. 
14 Maart, te 11 uren. (Zie adcert. inn*. 10) 

Amsterdam, te 2 uren, door de Hollandsche-IJzeren Spiorwegmaat
schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: 

lo. het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoorweg Amster
dam—Botterdam en Haarlem—Uitgeest—IJmuiden, in 7 perceelen. Ra
ming /' 40,100. 

2o. net uitvoeren van onderhoudswerken op liet baanvak Amsterdam, 
in 2 perceelen. Raming ƒ 4:1.7*4. (Zié mdteH, in 10.) 

Lirmprle (X.-Br.), te 2 uren, door bet R-K. kerkbestuur, bij den 
herbergier B. van der Sanden: het bouwen van een liefdegesticht met 
scholen en a inho trigheden. Inl. bij den bouwkundige J. He ij kants, te 
Erp. Aanw. 14 Maart, te 11 uren. 

IlitiMlag, 22 Maart. 
Kotlerdam, te l uur, door burg. eu weth.: het bouwen van eene 

bewaarschool met bovenwoningen nabij de Vliet kade. Inl. aan het 
stadstiininei'huis. Aanw. 17 Maart, te 11 uren. (Zie adcert. in «°. 10.) 

Woensdag, 'Z'.i Maart. 
'a-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van bagger werk in het Scheur, beneden Maassluis, ter ver
dieping van het groot scheepvaarwater met bijbehoorende werken, een 
en ander voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar 
zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, te Rotterdam, en 
den ingenieur Steijn Parvé, te Hoek-van-Holland. Aanw. 16 Maart, te 
11»/, uren. Raming f 214,550. 

'n-Ilagc, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verruiming van de 
doorgraving te Iloek-van-llolland, voor de verbetering van den waterweg 
langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
Leemans, te Rotterdam, en den ingenieur Steijn Parvé, te Hoek-van-
Holland. Aanw. 16 Maart, te 12 uren. Raming ƒ 87,800. 

's-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen van de toegangswegen naar de stations van den spoorweg 
van Groningen naar Delfzijl. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
der Staatsspoorwegen, te Amsterdam, en den sectie-ingenieur, te Gro
ningen. Aanw. 15 en 16 Maart te 10 uren. Raming f 4200. 

'n-lluge, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verbouwen van een gedeelte van het hoofdgebouw en het uitvoeren van 
eenige andere werken op het station Zwolle.' Inl. bij den eerstaanwezend-
ingeuieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 15 en 16 Maart, 
te 11 uren. Raming ƒ 13,0u0 

Amsterdam, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, iu het 
gebouw N.-Z. Voorburgwal no. 212: de levering van diverse benoodigd-
heden ten behoeve van 's Rijks overzeesche bezittingen, iu 46 perceelen. 

Donderdag, 24 Maart. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, op het bureau der genie: bet maken van een 
gebouw tot verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten te Amster
dam. Inl. bij genoemden ingenieur. Bilj. inzenden uiterlijk 23 Maart, 
vóór 3 uren. Raming ƒ 20,000. 

Zaterdag, 2tt Maart. 
Utrecht, te 2 uren, dror het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerken in 
den gekanaliseei-den Hollandschen blsel, in de provinciën 1'trecht en 
Zuid-Holland. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Bleckniann, tc Utrecht Aanw. iy Maart. Raming ƒ 2000. 

Dinsdag, 2» Maart. 
<• roningeii, te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van het prov. best: het onderhoud van den Dollards-
dijk en van de landpunt Reide, van 1 Mei '87—31 Dec. '90. Jul. bij den 
hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur, te Groningen, en den 
opzichter Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 20 Maart. Raming f 8130. 

'ftllage, te 12 uren, doorliet ministerie van financiën: het onder
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan het rijksgebouw 
te Sneek, waarin gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en van 
het kadaster. Inl. bij den bouwkundige voor de landsgebouwen in het. 
le district, te 's-Hage. Aanw. 21 Maart, te l l ' / 2 men. (Zie adcert. 
in «°. 10.) 

'ft-llage, te 12 uren, door het ministerie van linanciën: het onder
houden en herstellen van het gebouw te Maastricht, waarin gevestigd 
zijn de kantoren van de hypotheken en het kadaster, van den dag. 
waarop de aanbesteding wordt goedgekeurd tot en met 31 Maart '9". 
Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter J. J. G. Rinkes, te Breda. Aanw. 21 Maart, te 1'/» uren. 
(Zie adcert. in »°. 10.) 

rnjKopgaaf gevraagd voor het leveren en stellen van 102 stuks 
getrokken-ijzeren boornkokers, ten behoeve der gemeente Arnhem. Bilj. 
inzenden aan den directeur der gemeentewerken uiterlijk 9 Maart, vóór 
12 uren. (Zie advert, in H°. 10.) 

A F L O O P 

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

Breda, 18 Febr.: het verbouwen van een 
woonhuis, staande cn gelegen aan de Leuvenaars-
straat, onder beheer van den architect J. A, 
Oomes, aangenomen door 1'. Rijpaart, te Ulven-
hout, voor ƒ 1804. 

Hardrrrht, 21 Febr.: het maken van het 5e, 6e en 7o perceel der rioleering in de binnenstad 
te Dordrecht, met de gedeeltelijke levering van de daartoe benoodigde materialen; ingekomen 
10 bilj., als: 

Inschrijvers en Woonplaats. 

I). J. Kwak, Dordrecht, 
J. J Kooiinans, idem 
II. A. Bink, 's-Gravcndeel, 
A. de Borat Cz., Papendrecht, 
J. v. d. Vlugt Jr., Dordrecht, 
P. Ponsen, idem 
J. Rijkhoek, idem 
C. de Groot, Sliedrecht, 
I». .1. Dubbelman, Dordrecht, 
N. Klaus, idem 

perc. 6 perc. 6 

ƒ 8.700 
9,897 

11,490 
11,387 

7,160 
7,429 

12.566 
7.250 
8,498 

ƒ 6,990 
10.363 
9,770 
9,880 
6.860 
5,780 
6,871 

8.090 
6.842 

perc. 7 

' 9.990 
11.147 
13.200 
13,160 
10.440 
8.130 
8,623 

12,200 
9,971 

massa 

ƒ 25,680 
31,317 
33.980 
34,322 

21.060 
21,923 

27.540 
25.311 

Nader gegund als volgt: 
Perceel 5, P. J. Dubbelman, / 7250. 

» 6. J. Rijkhoek, • 5871. 
» 7, P. Ponsen, • 8130. 

(•aar, 25 Febr.: het bouwen van een school
lokaal met badinrichting enz., voor dc Israèlie-
tischc gemeente, onder beheer van den architect 
J. C, Meijer; ingekomen 5 bilj., als: 
F. Rietman, te Diepenbeim, ƒ 2053 
G. Wissink Az., » Goor, » 1950 
A. Lecferink, » idem n 1922 
C. ten Zijtholl', > idem » 1885 
II. II. Koers Bz., » Wierden, » 1649 
gegund. 

llurdrcclit, 25 Febr.: het verbouwen van 
ecu huis aan dc Fngorburgerkade, voor J. 
Ballintijn, te Breda, onder beheer van den archi
tect J. A. Ooines, aldaar; aangenomen door A. 
Dielen, te Breda, voor ƒ 4663. 

's-iia^e. 25 Febr., voor rekening der ge
meente: het leveren en stellen van eenige 
meubelen, ten dienste van: lo. school Korte 
Lombardstraat; ingek. 6 bilj., als: 
F. P. de Haas, te 's-llage, / 4379 
W. v. Schalk, » Nonrdwljk-Binncu, » 3974 
II. R. Miranda, » 's-Hage, » 3957 
0. Alkemade, B Noordwijk-Binnen, » 3847 
J. C. Pietcrsen, » 's-Hage, » 3700 
P. v. Vliet, » Wouhnigge, » 3535 

2o. school Lijnbaan; ingek. 5 bilj., als: 
F. P. de Haas, te 's-Hage, / 4333 
11. R. Miranda, » idem • 4327 I 
C. v. Diest, » Koudekerk, » 3895 ! 
J. A. Hierck, » 's-Hage, » 38791 
J. C. Pietcrsen, » idem » 3860 j 

llergeti-op-Zoom. 25 Febr., door de militaire 
genie: het maken van eeneal'wateringsgootmet 
afvoeriiool, van het terrein ten noorden van de 
blokstallen 2 en 3 en van eene standplaats voor 
het buitenpoctsen van paarden; ingekomen 5 
bilj., als: 
II. .1. Hortten, tc Borgen-op-Zoom, ƒ 3449 
.1. .1. Hornstra, » idem » 3369 
N . I). SchelTelaar, • idem » 3333 
C. Bastiaanse. » idem » 8143 
A. Gorren, » idem » 3122 
Raming > 3600 

Oosirrmccr, 26 Febr.: het bouwen van ccn 
woonhuis en smederij te Garijp, onder beheer 
van den architect C. II. Kldeiing. te Suaineer; 
ingek. 2 bilj., als: 
I'. Pietersma, te Garijp, ƒ 1530 
J. Gros, » idem n 1464 
gegund. Raming ./' 1498,72 

I I iu ni. 26 Febr.: het driejarig onderhoud der 
scholen, kachels en de binnenhaven tc Zout
kamp, ged. '87—'89. 

Perc. 1, scholen; ingek. 3 bilj., als: 
G. Mulder, tc Ulruin. ƒ 1657 
B. Wind, , Zoutkamp, • 1574 
F. J. Beukema, * Ulrum, > 1442 
gegund. 

Perc. 2, kachels; ingek. 4 bilj., als: 
H. Muiters, te Ulrum, f 190 
P. ter Borg, » idem » 170 
Weberj » idem » 140 
L. de Bier, » idem » 94 
gegund. 

Perc. 3, binnenhaven; ingekomen 2 hilj., als: 
J. Kerkstra, tc Niekerk, f 915 
'I. Wind, » Zoutkamp, i> 386 
gegund. 

Klaveren, 26 Febr.. vonr rekening van het 
waterschap Hemelumcr-üldel'aart cn aanhoo-
rigc zeedijken minste inschr. waren: 

perc. 1, het afgraven van 200 M 3 grond eu ver
werken daarvan, T. A. de Boer,Staveren, 

/ 144 
» 2, vernieuwen van 75.6 M. wal-

paalbeugel, P. J. de Boer, 
Staveren, » 106 

» 3, vernieuwen van 250 M. berm-
kist benoorden Workum, met 
eenig bijwerk, B. W. Visser, 
Piaam, • 940 

> 4, leveren van 640 grenen heipa
len van 4 10 M. lengte. Fontein 
en Tjallingii. Harlingen, u 1267 

l 6, leveren van 300 M. grenen 
gording van 10 a 25 cM. 
zwaarte, linna W. J. 
Oppedijk, Ylst, » 179 

• 6, levering vin 150 M. grenen 
planken van 4 a 30 cM. 
zwaarte, bij loting T. W. 
Overmcer Si Zn., Leeuwarden,» 55,50 

• 7, het verhoogen enz. van 145 M. 
lengte zeedijk en reconstruee-
ren der daarnevens liggende 
Steenglooüng bewesten Sta
veren, Y. .1. Visser, Staveren, » 1976 

» 8, levering van 200 last a 2000 
KG. brik, T. D. v. d. Meer, 
Molkwerum, » 628 

D 9, levering van 60 stère grint, J. 
J. Postma. Vcenwoaden, » 169.80 

Totaal . /' 5465.30 
Amsterdam. 28 Febr.: det vergrooten der 

diamantslijperij achter het perceel hoogte Kadijk 
no, 21, onder' beheer van den architect C. A. 
Bombach Cz.; ingek. 18 bilj., als: 
A. Paans, te Amsterdam, f 9500 
C. Koster, > idem 'i> 9400 
J. J. Visser, s idem » 9400 
P. dc Ridder, D idem » 8999 
C. O. Lockborn. » idem » 8985 
Vernnoijs. , idem » 8960 
II. de Haan, > idem » 8888 
C. v. Dijk & Co., > idem » 8826 
II. J. cn G. Ilaan-

driksuian, » idem n 8497 
A. aaiden, » idem » 8464 
Groenboll' eu Haak. n idem » 7980 
Hoogerbeets cn Wit, n idem » 7800 
P. II. Mathien, » idem » 7700 
I). II. Zeevat, • idem » 7«00 
B. Kruil', » idem • 7600 
W. II. Struijs, n idem » 7530 
P. H. Warners, » idem » 7100 
gegund. 

Bovendien 1 biljet zonder ondorteekening. 
Lek-i 28 Febr.: het afbreken van een boe

renhuis en bet bouwen van een boerenhuis met 
Schuur en hijscliuur; ingek. 9 bilj., als: 
J. Pranger e'n A. Pranger, Stadskanal, ƒ 9978 
H. Mathieu, Zuidlaren, » 9150 
A. Sikkens, Xoordlaren, > 9115 
B. Burgers, Anncrveenschokanaal, » 9444 
A. J .Dielstra, Assen, • 8997 
C. v. Zoelen, idem » H948 
R. v. Delden Sz,, Kiehvindeweer, » 8837 
11. Steenstra, Zuidlaren, « 707u 
A. Siiiecngc. Tinaarlo gem. Vries, » 7520 
gegund. 

Amsterdam, 28 Febr.: het verhoogen van 
de draaibrug over dc Oostelijke doorvaart iu bet 
Open Havenfront; ingek. 9 bilj., als: 

M. Deutekom, te Amsterdam, f 7470 
A. v. Biummelen, » idem » 7398 
C. J.MakscnBoekholtz,» idem » 7300 
H. .1. Meekers, • idem » 7238 
P. Duinkcr, i idem » 7030 
A. v. WenttMB, » idem • 7000 
G. D. v. Doorn, » idem » 6840 
P. v. Fsscn, » idem » 5892 
L. Kok. n idem » 5584 

Tt-teringen, 28 Febr.: het bouwen van 2 
heerenhuizon in den Teteringschen dijk bij 
Breda, onder beheer van den architect A. 
Verlegb; ingek. 11 bilj., a!s: 
A. C. v. Gils, te Breda, J 10.434 
.1. Mol. » idem . 9,600 
A. Wiercki-Tack, » idem » 9,600 
Tb. Erkelem, • idem » 9,391 
.1. Verhagen, , Teteringen, « 9.000 
M. v. Sevenbergen, » Breda, » 8,840 
W. F. Reichardt, * idem » 8.594 
Th. Kessels, • idem » 8,592 
.1. J. Koofmans, » idem » 8,200 
G. v. d. Velden, n idem » 8,157 
.1. Tirion, n idem » 7,696 
gegund. 

Mvlr/.ijl. 28 Febr., voor rekening der ge
meente: lo. het doen van herstellingen aan- en 
het onderhonden van de gebouwen ten dienste 
van bet lager onderwijs; ingek. 4bilj., als : 
H. Dusscljee en II. N. Pul, Delfzijl, ƒ 1223 
D. en J. Wildvank, Weiwcrd, » 1135 
W. Schellens cn J. Lomuierts, Farmsuin, i 1112 
W. Schenkel en A. Haijer, idem » 1074 
gegund. 

2o. bet doen van herstellingen aan- en bet 
onderhonden van gemeentewerken; ingekomen 
5 bilj., als: 
W. Roeirsema en II. N. Pul, Delfzijl, / 1219 
P. en J. Wildvank, Weiwerd, » 1214 
J. Kuipers en B. Lammen, Delfzijl, » 1195 
W. Sciicltens en J. Lomuierts, Fahnsum, » 1195 
W. Schenkel en A. Haijer, idem » 1134 
gegund. 

beMesi, 28 Febr.: hot bouwen van een fa-
briekagbouTf met woonhuis, loodsen en verdere 
werkzaamheden op een terrein, aan den Maren-
dijk, onder beheer van den architect Jacobus 
van der Heijden; ingek. 10 bilj., als: 
X. v. Renswou, te Leiden, ƒ 14.047 
T. Los, » idem it U',923 
W. v. d. Drift, » idem » 12.870 
II. de Jong, » idem » 12,682 
1'. Hasselbach, » idem » 12,46g 
A. P. K. Hardeman, » idem » 12,400 
N. Hink, » idem . 11,918 
P. Gastman, i idem » 11,6 
H. A. v. Wouw. » 's-llage. » 9.875 
J. E. v. Vliet, » Leiden. » 9, 00 

Gegund aan II. A. v. Wouw, te 's-Hage. 
itaodkrrk. 28 Febr.: het af bleken en wedcr-

opbouwen eener boerenhuizing te Roodkerk, 
voor B. L. Klzinga; ingekomen 16 bilj., als: 
V. Sehultemaker, te Peins, f 5575 
II. de Jong, » Dokkum, » 4957 
M. Veenstra, » Augustinusga, » 4947 
P. W. de Vos, » Ouiikerk, » 4777 

1 S. II. Sikma, > Ocnkerk, » 4643 
| A. S. Visser, * Tietjerk, I 4625 
I. 1. G. Boorsma, » Baijiim, a 45*9 
] K. de Vries. » Eestrum, » 4543 
1 J. G. v. d. Veen, » Augustinusga, » 4444 

K. Dijkstra, » Giekerk, » -1300 
' T. Gaastra, » Hiitswerd, » 4272 
! (I. Westra, » Giekerk, » 4269 
1 R. A. de Jong, » Oenkcrk, » 4158 
! J. S v. d. Steeg, «Hardegarijp, » 41-49 
T. J. v. d. Meiden, » Oenkerk, » 4054 

i M. W. liottema, .< Roodkerk, » 3895 
i gegund. 
Hauling /'4250 

I Ut recht, 1 Maart: het leveren en inkepen 
i van eikenhouten dwarsliggers ten behoeve van 
het Vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen, 
Bestek no. 115, in 4 perceelen. 

Perc. I. ingekomen 6 bilj., als: 
li. II. Clercx, Bokstel, p. stuk 

vierkante (Oostzeehout) /' 3.18 
halfronde , '• 3.18 

P. II. v. Hoogenvou. Bokstel. 
vierkante (Westf.) » 3.80 
halfronde • » 2.80 

W. Hoettger, Wesel. 
vierkante (Oostzeehout) » 2 ',)2 
halfronde » • 2.53 
vierkante (Westf.) » 3.13 
halfronde » , 2.83 

.1. J. v. d. Eerden, Bokstel, 
vierkante (Westf.) » 3 84 
halfronde » » 2 80 
vierkante (Oostzeehout) » 2.99 
halfionde i » 2.35 
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J. H. v. Hoogerwou, Bokstel, 
vierkante (Westf.) ƒ 4.— 
halfronde > » 2.80 

F. Clercx, Bokstel, 
vierkante u > 3.80* 
halfronde » » 2.74s 

Perc. 2, ingekomen 7 bilj., als: 
H. F. v. d. Eerden, Bokstel, 

vierkante (Westf.) » 3.48 
halfronde » » 2.93 

B. H. Clercx, Bokstel, 
vierkante (Oostzeehout) > 3.09 
halfronde l I 3.09 

P. H. v. Hoogerwou, Bokstel, 
vierkante (Westf.) > 8.80 
halfronde « » 2.60 

W. Hoettger, Wesel, 
vierkante (Uostzeehout) i 2.95 
halfronde > i 2 56 
vierkante (Westf.) » 3.16 
halfronde » » 2.86 

J. 1. v. d. Eerden, Bokstel, 
vierkante » » 3.76 
halfronde « • 2.76 
vierkante (Oostzeehout) » 3.05 
halfronde » » 2.39 

J. H. v. Hoogerwou Bokstel, 
vierkante (Westf.) » 4.— 
halfronde 1 » 2.80 

F. Clercx, Bokstel, 
vierkante » » 3.1U-
halfronde » » 2.6<5 

Perc. 3, ingek. 8 bilj., als: 
C. F. Eggerding, Wiedensahl, 

halfronde (Westf.) > 2.50 
vierkante » > 8.15 

H. F. v. d. Eerden, Bokstel, 
vierkante » » 3.48 
halfronde » » 2.93 

B. H. Clercx, Bokstel, 
vierkante (Oostzeehout) » 3.12 
halfronde » > 3.12 

P. H. v. Hoogerwou, .takstel, 
vierkante (Westf.) • 3.60 
halfronde » 2.80 

W. Hoettger, "Wesel, 
vierkante (Oostzeehout) 2.95 
halfronde • l 2.56 
vierkante (Westf.) • 3.16 
halfronde » » 2.86 

J. J. v. d. Eerden. Bokstel, 
vierkante » ï 3.76 
halfronde » i 2.76 
vierkante (Oostzeehout) 9 3.25 
halfronde » » 2.53 

J, H. v. Hoogerwou, Bokstel, 
vierkante (Westf.) 

J, H. v. Hoogerwou, Bokstel, 
vierkante (Westf.) tv 4.— 
halfronde » » 2.80 

F. Clercx, Bokstel, 
vierkante » 1 3.195 
halfronde » 1 2.645 

Perc. 4, ingekomen 7 bilj., als: 
C. F. Eggerding, Wiedensahl, 

halfronde (Westf.) 
C. F. Eggerding, Wiedensahl, 

halfronde (Westf.) 3 2.50 
vierkante a • 3.15 

B. H. Clercx, Bokstel, 
vierkante (Oostzeehout) > 3.15 
halfronde » » 3.15 

P. H. Hoogerwou, Bokstel, 
vierkante (Westf.) 

P. H. Hoogerwou, Bokstel, 
vierkante (Westf.) • 3.80 
halfronde 1 1 2.80 

"W. Hoettger, Wesel. 
vierkante (Oostzeehout) 2.95 
halfronde » 2.56 
vierkante (Westf.) • 3.16 
halfronde » • 2.86 

J. J. v. d. Eerden, Bokstel, 
vierkante » 1 3.78 
halfronde » • 2.78 
vierkante (Oostzeehout) 1 3.23 
halfronde :> • 2.51 

J v. Hoogerwou. Bokstel, 
vierkante (Westf.) • 4 — 
halfronde • • 2.80 

F. Clercx, Bokstel, 
vierkante » 3.195 
halfronde » 1 2.645 

smederij, 
P. Boelc Pz, 

Wrstrrbrork. 1 Maart: het amoveeren der 
oude en wederopbouwen van eene winkelbehui
zing met bakkerij, aan don grintweg, voor R. 

J. Voorma, 
E. v. d. I.aan, 
J. E. Wolrich, 
O. Dolden, 
Gebr. Dieters, 
J. Roelfsema, 
.1. Buissiug, 
II. Kampen, 
K. Spithof, 
H. B. Edelkamp. 
gegund. Raming 

te West er broek, ƒ 3f,20 
» Scliurmer, » 3444 
t Hoogezand, » 3398 
• Waterhuizen, » 3387 

Foksham, * 3317 
• Helium, » 3315 
i Waterhuizen, » 3300 
ii Helium, » 3298 

idem l 3240 
f Engel bert, i 2920 

1 3145 

Delft, 2 Maart: het verlengen van de steenen 
werkplaats te Delft, onder het beheer der genie 
te 's-Hage; ingek. 7 bilj., als: 
J. F. Luxemburg, te Delft, ƒ 1468 
W. F. C. Schaap, > idem » 1370 
J. C. de Koning, i idem » 1365 
D. Huurman, • idem > 1348 
D. J. Houtzager, » idem » 1294 
W. N. v. Ipenburg, , idem » 1288 
J. Lucas, , idem » 1286.90 

Het laatste biljet van onwaarde. 
Raming „ uoo 

Hccgeveeii, 2 Maart: het vei bouwen van een 
woonhuis aan de westzijde van de streek de 
"Huizen", te Hoogeveen, onder beheer van den 
architect H. E. Ifoegsma; ingek. 3 bilj., als: 
W. R. ter Stege, te Hoogeveen, ƒ 1152 
J. Lanjou, > idem • 1149 
Spikman en Otnvlee, » idem » 1025 
gegund. 
Raming f \ 120 

Harlingen, 2 Maart, voor rekening van het 
waterschap der Vijf-deelen-zeedijken-Buitendijks: 
lo. de levering van palen; ingek. 4bilj.; minste 
insehr. lil ma Fontein en Tjallingii, te Harlingen, 
1060 palen a 71 dM., 165 a 47 dM. en 390 ii 
36';, dM., voor f 7222. 

Hubert Jans & Co., tc Harlingen, 150 palen a 
62 dM.. voor ƒ 645. 

2o. de levering van eiken gordingen; minste 
insehr. Gebr. A. en X. S. Weijma, te Apeldoorn, 
70 zware eiken gordingen en 70 lichte idem 
voor J 605. 

3o. dc levering van 400 M'. harde steenpuin; 
ingek. 8 bilj.; minste insehr. G. dc Beer, te 
Franeker, voor / 636. ,(. v . Zwolle 

lni.< l i rdé , 2 Maart: het verbouwen van het P. Heil 
woonhuis van W. de Graall', onder beheer van ,1. Otten, 
den bouwkundige P. Tijlstra; ingekomen 7 O. ter Horst, 
hüj. als: K. A. Hakkert 
G. Dorksen en Tönis, te Enschedé, ƒ l i l t B. v. d. Linde, 
H. Tönis en Reudink, » idem » 1081.12 F. Aberson, 
Wegeiif. » idem » 1064 Raming 
G. lluekriede, » idem » 975 
H. ten Cate, i> idem > 889 
W. Launder, » idem • 870 
I'. H. Wijdeveld, » idem > 866.85 
gegund. 

En.rhedr, 2 Maart: het verrichten van glas-, 
schilder- en behangwerk aan de industrie- en I Zwolle, voor ƒ 61881 
handelsschool, te Enschedé, voor rekening van I Massa, ingek. 5 bilj 
P. Tijlstra; ingek. 6 bilj.. als: 
W. Lazonder, te Enschedé, 

H. A. v. d. Sanden cn H. Snelder, Duiven,/ 17,308 
H. Jansen, Didam, 
H. J. Kaufman, Laag-Keppcl, 
G. Bodt, Wijnbergen, 
II. Busser, Óosterbeek, 
B. J. Wichers, Lobit, 
H. M. Berendsen, Laag-Keppel, 
II. Segcrs, Didam, 
Th. J, Lendering, Groessen, 
II. J. Masselink, Doetichem, 

16,900 
10,420 

» 16,240 
> 15,995 
» 15,981 
• 15,873 
» 14,936 
» 13,383 
» 18,000 

Arnhem, 4 Maart: het leveren van twee 
ijzeren brugschepen met schragen en dwars
balken, voor de gemeente-schipbruggen te Arn
hem en te Westervoort, en van 4 ijzeren pontons 
voor het rivierbad; ingek. 7 bilj., als: 
M. v. d. Kuijl, te Slikkerveer, 
F, Kloos & Zonen, » Alblasscrdam, 
Kon. Ned. Grof-

n Leiden, 
i Slikkerveer, 
» Hoogezand, 
» Krimpen aïl. Lek, 
» Rotterdam 

J 14,400 
> 13,440 

11.500 
11,398 
11,300 
10,850 
10,284 

E. .1. Smit & Zn. 
J. R. Smit, 
Rijkee Sc Co., 
gegund. 

's- l i o ge, 4 Maart: het dempen van de slooten 
langs het Geldelooze Pad en het Voorburg
straatje, benevens het rioleeren en herbestraten 
van dat Pad, het Voorburgstraatje en een ge-
dedeelte van den Zuidoostbuitensingel te 's-llage; 
minste insehr. J. de Bruijn, te 's-Hage, voor 
t 8465. 

Zwolle, 4 Maart: lo. het uitvoeren van ver
nieuwingen en herstellingen aan den straatweg 
langs de Dedemsvaart, tusschen de Balkbrug en 
de Ongelukkige wijk; ingek. 7 bilj., als: 

te l.utten, 
» Zwolle, 
» Meppel, 
» Zwolle, 
» Avereest, 
» idem 
» Steenwijk, 

f 1749 
i 1699 
» 1694 
» 1675 
» 1646 
> 1634 
> 1533 
» 1765 

> 8396 
» 3160 
» 8131 
> 2645 
> 2448 

W. Lamerink, » idem 
Wed. Lamerink, > idem 
Jelle Beijer, » Meppel, 
H. Walter, » Enschedé, 
Westerveld. • Amsterdam, 

In beraad gehouden. 
Arnhem, 3 Maart, voor rekening der prov. 

Gelderland: lo. het uitvoeren van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan de provinciale 
gebouwen; ingek. 7 bilj-, als: 
D. Schouten, te Arnhem, 
J. N. Jansen, » idem 
Gebr. v. Maaien, » idem 
J. II. v. Riel, > idem 
W. J. T. Werrelmann, » idem 
F. Simmelink, » idem 
M. Horstink en W. 

Gribnau, » idem 
2o. het van buiten verven van provinciale 

tebouwen te Arnhem, ged. '87; ingekomen 7 
nlj., als: 
I'. de Leeuw, te Arnhem, 
H. J. Brosser, » idem 
D. Schouten, > idem 
J. T. Verhoeven, • idem 
G. Nijholt, » Oosterbeek, 
A. E. House, > Arnhem, 

Bovendien 1 biljet van onwaarde. 
Lelden, 3 Maart: het bouwen van 104werk-

morkmanswoningen voor de Leidsche Bouw-
eteeniging, onder beheer van den architect W. 

0. Mulder; ingek. 9 bilj., als: 
P. ('. vollist, 's-llage, 
\V. A. G. Jansen, Utrecht, 
A. C. Vink, idem 
Van den Bogaard cn Van Lent, 

Stompwijk, 
C. M. Roozenburg, Naaldwijk, 
N. Ponpiin & Zonen, lierkei. 
.1. v. d. Kamp, Leiden, 
B. Nieuwcnliuijzen, 's-Hage, 
W. A. v. Wouw, idem 

Duiven, 4 Maart: het bouwen van een boer
derij met annexe en woonhuis, genaamd de 
Vossendol, onder beheer van don architect C. H. 
Wessor Jr., te Nieuweramstel; ingekomen 11 
bil.:., als: 
Jac. Witjes en Joh. Abels. Wcst-

l'aunerden / 20,280 

2o. het onderhoud van het le, 2e en 3e perceel 
van de provinciale grintwegen in Overijsel, ged. 
een jaar, van 1 Mei '87—80 April '88. 

Perc. 1. ingek. 1 biljet van C. A. van den 
Berg, te Zwolle, voor ƒ 2579. 

Perc. 1 en 2, ingek. 1 biljet van P. Heil, te 

als: 
| C. ter Horst, te Zwolle, ƒ 7482 

/ 8430 F. Aberson, » Steenwijk, » 7873 
" P. Heil, > Zwolle, > 7843 

J. Otten, » Meppel, » 7047 
K. Seidel, » Vollenhove, » 6965 
Raming: perc. 1, ƒ 2620. 2, ƒ 4160. 3, ƒ 1199. 

Massa / 7970. 
3o. het verbeteren van het vaarwater door de 

Koevorder grachten, voorzootcr dit in beheer is 
bij de provincie Overijsel; ingek. 6 bilj., als' 

/ 999.50 
> 898 
> 862 
• 766 
» 763 
• 721 

. 674 

ƒ 244 
> 218 
> 209 
» 193 
» 178 
> 155 

/ 157,401 
» 152,650 
> 146,640 

> 135,000 
> 131,400 
> 181,300 

129,980 
128,970 
125,570 

Kr Hakkert. 
J. v. Zwolle, 
W. Haverkort, 
F. Aberson, 
R. v. d. Linde, 
H. H. Smith, 
Raming 

te Avereest, 
» Lutten, 
» Avereest, 
• Steenwijk, 
» Avereest, 
» Almenum, 

ƒ 1929 
» 1884 
» 1797 
. 1787 
• 1778 
> 1763 
> 2065 

4o. het leveren van grint, ten behoeve van het 
onderhoud der provinciale grintwegen, van op
haalbrug no. 1 langs dc Dedemsvaart naar 
Heemse en langs de Lutterhoofdwijk, in twee 
perceelen. 

Perc. 1, ingek. 2 bilj., als: 
II. Brouwer, te Reden, 
J. L. Burgers, » Zutfen, 

Perc. 2, ingek. 7 bilj., als: 
P. Heil, te Zwolle, 
H. Brouwer, f Reden, 
J. Otten, » Meppel, 
J. L. Burgers, » Zutfen, 
H. 1. v. i. Vecht, , Hasselt, 
G. Motorman, » idem 
J. Weener Az., » idem 
Raming: perc. 1, 425 v» berggrint, 

» 2, 750 M» riviergrint, 
NAGEKOMEN AFLOOPEN. 

Amaterdam, 28 Febr.: het voltooien der kerk 
van O. L. Vr. Onbevl. Ontvang., aan de Haar
lemmerstraat te Amsterdam, onder beheer van 
den architect P. J. H. Cuijpers; ingekomen 8 
bilj., als: 
V. T. Braun, Beverwijk, 
J. Slenters, Haarlem, 
B. /uitlui!', idem 
L. Vliisinan, Amsterdam, 
J. v. Groenonnaal, 's-Hage, 
II. R. Hondriks, Os (N.-Brabant), 

ƒ 1820 
> 1287 

ƒ 1690 
• 1675 
I 1661 
> 1605 
> 1555.75 
> 1505 
> 1485 
> I860 

1800 

ƒ 71.210 
, 70,160 
» 69,800 
» 67,700 
» 63,157 

61,990 
L. J. Struijckenen De Bont, Groningen, » 68,980 
F. Ruaijmakers, Nieuweramstel, 
gegund. 

65,960 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 12 MAART 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 14 Maart. 

Nijmegen, te 10 uien, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
ten zijnen kantore: het verbeteren van hot fort hij Pannerden, onder 
liet beheer der genie te Nijmegen. Inl. bij genoemden Ingenieur en 
den opzichthebbenden oflicier te Pannerden. Bilj. inzonden uiterlijk 18 
.Maart, vóór 3 uren. Aanw. gehouden. Raming ./' 33,250. 

misieniam, te 12 uren, door burg. en weth.: hot uitvoeren van 
baggerwerken in het Westerdok en in het IJ, voor den mond van de 
Westerdoksluis, benevens liet diephouden van de dokken, buitenhavens 
en het IJ. ged. '87. (Ml advert, in n«. 10). 

V» IJk-bil-liuiiisieiie. te 12 uren. door burg. en weth.: de levering 
vóór of op 1 April '87 van 60,000 stuks weinig getrokken straatklinkers 
op den wal, aldaar. 

Harlingen, te 1 uur, door burg. en weth.: het uitbreken der be
strating en opnieuw bevloeren en rioleeren van de Kleine Breedeplaats. 
Aanw. gehouden. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het verlagen van eenige 
riolen te Scheveningen. Aanw. gehouden. 

«II age. te 1 uur, door burg. en weth.: het rioleeren en gedeelteüjk 
herbestraten van de Tasmanstraat. Aanw. gehouden. 

E n s c h e d é , te 2 uren, aan de gasfabriek: het bouwen van eene 
stokerij, meterkamer, regulateurkamer en bergplaats en het doen van 
verdere veranderingen. Aanw. gehouden. 

Franeker, te 2'/, door het dijksbest. van het waterschap der Vijf-
declen-zeedijkenbuitendijks, in het gemeentehuis van Franekeradeel, 
de levering van: a. 270 stuks 71 dM. grenen palen; 6. 1480 stuks 62 
dM. grenen palen; c. 125 stuks 53 dM. grenen palen; d. 87 breede eiken 
gordingen: e. 58 smalle dito; / . 72 stuks meskant bezaagd grenen gor
dingen, elk minstens lang 56 dM. en zwaar «;,, cM.; g. 590 last Drent-
sebe steen, van 3 tot 6 dM. lengte, h. 16 last Drentsche steen van 
4 tot 6 dM. lengte; i . 100 M ' grint; j. 105,000 bossen eiken takken; k. 
26.000 stuks zoogenaamde fahrieksturven. 

Breda, te 7 uren, door den architect A. Verlegh, voor A. F'. Smits, 
in het kofliehuis van P. A. Plenker: het afbreken en wederopbouwen 
van een huis, gelegen in de Veemarktstraat, wijk D, no. 145. Aanw. 
gehouden. 

Nle i iur ramslr l , in café Meijer, aan de Overtoom: het maken van 
het transept en priesterkoor der R.-K. kerk te Bovenkerk, bij Amstel
veen. Inl. bij den architect P. J. II. Cuijpers, te Amsterdam. Aanw. 
gehouden. 

Franeker, door burg. en weth. van Franekeradeel: de leverantie van 
p. m. 60(1 stère grint, franco aan den wal van de opslagplaats aan het 
groot seheepskanaal tusschen Harlingen en Franeker. 

Hoogoven,, ter secretarie: de levering van 260,000 straatklinkers, 
waarvan gelost moeten worden 60,000 bij de Geeserbrug, 120,000 in de 
kom der gemeente en 80,000 :ian de Hoogeveenschevaart. 

n in .dag, 1.% Maart. 
Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in thet Hof-van-HolIand": 
lo. het maken van een gebouw tot verpleging van lijders aan be

smettelijke ziekten, op het militaire terrein ten oosten van de kazerne 
•De Lange Stallen" te Breda. Raming J 6400; 

2o. het maken van arrestkameis en eene keuken bij de kazerne op 
het Nonnenveld te Breda. Raming f 4000. Bilj. inzenden uiterlijk 14 
Maart, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur en den opzichter 
van fortificatiën, te Breda. 

Nijmegen , te 11 uren, door de commissie voor het XVIIe Nederl. 
zangersfeest, ten huize van Cuipers, aan de Grootestraat: het leveren, 
bouwen en afbreken van een houten gebouw met bijkomende werken, 
ten dienste van genoemd feest. 

s-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder
houden en herstellen van het gebouw aldaar, waarin gevestigd zijn de 
kantoren van de hypotheken en van het kadaster, van 1 April '87 tot 
en met 81 Maart '90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, 
en den hoofdopzichter bij de landsgcbouwen J. A. Weinberg, beiden te 
's*Hage. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 9.) 

Middelburg, te l', uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
eene voetbrug, ter vervanging van het overzetveer aan de Koepoort. 
Aanw. gehouden. 

Utrecht, te I uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen: Bestek no. 456, het maken van een wachterswoning nabij de 
brug over het Spuikanaal te Rotterdam, ten behoeve van den spoorweg 
van Rotterdam naar Breda. Inl. hij den sectie-ingenieur Jhr. W. Hoeufft, 
te Rotterdam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 8450. (Zie advert, i» »*. 10.) 

Dieren, te 3 uren, in het koffiehuis van Joh. de Grip: het bouwen 
van een dubbel woonhuis. Aanw. gehouden. 

Oude-Tange, door den burgemeeester: de levering van 560M1 goede 
zuivere onderhoudsgrint, franco op den wal te Oude-Tonge. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van: 
lo. vier-en-twintig partijen beuken- en iepenhouten brugstrooken voor 

njvooringen; 
2o. negen ijzeren schutten voor uninoirs, met inbegrip van het 

opstellen; 
3o. verschillende hardsteenwerken; 
4o. ongeveer 40 M* leiplaat; 
5o. 12 stuks hardstcenen grafzerken en 600 stuks hardsteenen tegels. 
Amsterdam, doir J. Boot: het bouwen eener houtloods op een terrein, 

gelegen aan de Nieuwe houthaven, aldaar. Inl. bij den architect A. H. 
D. Rups. te Edam. 

Halfweg (N.-H.), doorjhet best. van den Ztiid-en-Xoordspaarndam-
merpolder: 

lo. het maken van een steiger in het Noordzeekanaal; 
2o. het onderhouden der wegen, ter lengte van p. ui. 10,000 M.; 
3o. het leveren van ongeveer 400 Ml lijne onderhoudsgrint, 60 M ' 

grove grint en 30 M 3 geklopte klinkerpuin. 
Inl. bij den opzichter A. C. M. Hofman, te Velsen. Aanw. gehouden. 
Leeuwarden, door Jhr. Mr. G. van Eijsinga: het bouwen van een 

fabriek voor zuivelbereiding op een terrein te Boomzwaag, bij Langweer. 
Inl. bij den architect W. C. de Groot, te Leeuwarden. 

Y>oen.d«g, IS Maart. 
Amersfoort, te 10 uren, dooor den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, in de sociëteit Concordia: het vernieuwen van ramen in- en het 
herstellen van buitenbestratingen hij de stallen to Amersfoort. Inl. bij 
genoemden ingenieur en den opzichter. Bilj. inzenden uiterlijk 15 Maart, 
vóór 3 uren. Raming ƒ 1200. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voltooien van de verdedigingswerken langs den Graspolder, den Krahl-e-
polder en den God-zij-dankpolder, aan den linkeroever van het Scheur-
beneden Maassluis, voor do verbetering van den waterweg langs Rot
terdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur van den water, 
staat Leemans, te Rotterdam, en den ingenieur Steijn Parvé, te Hoek-
van-Holland. Aanw. gehouden. Raming J 85.000. 

Amsterdam, te 11 uren, door het best. van den polder »de Buik-
sloterham*', in het burgerweeshuis, Kalverstraat: hot leveren en op
stellen van een direct werkende hoogedruk-stoommachine metcentrifu-

Ï;aalpomn en toebehooren, in het stoomgemaal van genoemden polder, 
nl. oij W. F. A. Beijerinck, te Amsterdam. 

Lopik (Utr.), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
school met 2 lokalen te Lopikerkapel. Inl. bij den architect L. A. van 
der Vaart, te Jaarsveld. 

Utrecht, te 1 uur, door het best. van de fundatie Maria'van Palleas, 
in het raadhuis: het bouwen van drie vrije woningen op een terrein, 
gelegen aan de Verlengde-Weistraat. Aanw. 14 Maart, te 11 uren. 

Oolmar.um (Ov), te 2 uren, door het R.-K. par. kerkbest., in het 
kofliehuis van Teuse: het verbouwen der pastorie, buiten de levering 
van metselsteenen, pannen en metselspecie. Aanw. 15 Maart, te 2 uren. 

Kt.-Antoni., te 4 uren, door burg. en weth. van Oploo, St-Antonis 
en Ledeakkor: bet verbouwen der onderwijzerswoning te St.-Antonis, 
met uijlevering van alle daartoe benoodigde materialen. 

Miens, bij B. S. Bnelstru: het afbreken van een oud huis on het 
bouwen van een nieuw woonhuis met schuurtje Inl. bij Ids. Rosier, 
te Warga. 

Donderdag, 17 Maart. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, ten zijnen kantore: hot maken van een fort iu de 
Zuiderzee aan het Pampus (le gedeelte). Inl. bij genoemden ingenieur. 
Bi| | . inzenden uiterlijk 16 Maart, vóór 3 uren. Raming / 265 000. 

lino-u , te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van Dreehterland, 
in don Dooie: het leveren van -'077 M3grint. 297,000 Waalstraatklinkers 
en 7K' M 3 zand, met het vervoer naar de Dreebterlandseho wegen. Inl. 
bij den opzichter A. Stoutjesdijk, te Hoorn. 

Kampen, te 1 uur. door hurg. en weth.: het ophoogen van een 
terrein aan den Ruitensingel aldaar, met eenige bijkomende werken. 
Aanw. 14 Maart, te 1 uur. 

LutJewcude (Fr.), te 4 uren. door den gemeente-architect A. Velding, 
bij S. D. Feonstra: het ogaliseoron en bestraten van 440 M. lengte van 
den Steenhardsterweg onder Lutjewoude. Inl. hij genoemden architect, 
te Buitenpost. Aanw. 15 Maart, te 4 uren. 

Vrijdag, 18 Maart. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best : het maken van eenen basaltmuur in 
de binnenhaven bij de groote sluis te Hanswoerd. behoorende tot de 
werken ran het kanaal door Zuid-Beveland. Inl. hij den hoofdingenieur 
in het 11e distriet, te Middelburg, en den ingenieur, te Goes. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 4300. 

\\ ol . ici i i l . i p. te 11 uren. door burg. en weth. van 'iermunten: de 
levering van 155 M 1 keislag cu 60 M» grint. 

Arnhem, te 11'/, uren, door burg. en weth.: het maken van trottoirs 
en verhoogde voetpaden, met de levering van trottoirbanden van Nieder-
mendigersteen, benevens het leveren en leggen van cementen riolen met 
bijbehoorende werkzaamheden in verschillende straten der gemeente. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 49,200. (Zie advert, in »». 11.) 

Arnhem, te 11'/, uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren en planten van pot- en sierplanten voor de bloemper

ken in de gemeente en op de algemeene begraafplaats bij Moscowa, 
met het onderhoud daarvan ged. '87; 

2o. het leveren en planten van boomen en heesters langs de buiten
wegen en tingels en op de pleinen, het landgoed Klarenbeek en op de 
algemeene begraafplaats bij Moscowa. 

Aanw. gehouden. 
Arnhem, te 111/, uren, door burg. cn weth. i hot verrichten van 

eenige werkzaamheden ten dienste der gemeenteplantsoenen. Aanw. 14 
Maart, te 10 uren, aan het bureau der gemeentewerken. 

Helleveetsluls, te 11", uren, door de directie der marine: het 
naar aanwijzing uitbaggeren van de Marinehaven cn het dok en wel: 
16,000 M» grond buiten en 1600 M 3 binnen de zeedoksluis, alsmede 1600 
H> met den beugel op verschillende plaatsen. Aanw. 16 Maart, van 
10—12 en van 2—4 uren. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best.: het verbeteren van 



het grootscheepsvaarwater van Stroobos naar Staveren en Lemmer, 5e 
gedeelte (Heeg—Staveren). Aanw. Kt Maart, te 10men. Raming/ 116,445. 
(Zie advert, in «o. 11.) 

(•rollingen, te 12 uren. door het prov. best.: het herleggen van een 
vak steenglooiing. onder gedeeltelijke vervanging door eene glooiing met 
bekapping van basalt en verzwaring en verhoogiug van het boven
aardprofiel, aan den zeedijk ten Z.-U. Delfzijl, ia bij Piemel, en voor het 
opbouwen van het hoofd no. 9, ten N.-W. Delfzijl. Inl. bij den hoofd
ingenieur en den ingenieur van den prov. waterstaat, beiden te Gronin
gen, en den opzichter H. Harms, te Delfzijl. Aanw. gehouden. 

Vrouw (Kr.), ten huize van W. van der Leest: het bouwen van een 
nieuwen korenmolen. Aanw. 15 Maart, te 11 uren. 

Zaterdag, 19 Haart. 
Dordrecht, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Breda, ir. het lokaal van J. 0. van der Horst: het maken van eene 
bad- en zweminrichting voor het korps pontonniers te Dordrecht, onder 
het beheer der genie te Breda. Inl. bij genoemden ingenieur en den 
opzichter van fortificatiën, te Dordrecht, bilj. inzenden 18 Maart, vóór 
8 uren. Raming ƒ 35U0. 

Engclum (Yr.\ bij den kerkvoogd P. Y. Miedema: het verbouwen 
van de toren en kerk, aldaar. Aanw. lf> Maart, te 12 uren. 

Maandag, 21 Haart. 
Oooendrec.it , te 11 uren, door burg. en weth.: het verbouwen en 

vergrooten der gemeenteschool, met bijlevering van alle materialen enz. 
Inl. bij den architect ïl. !!. C. van Someren, te Bergen-op-Zoom. Aanw. 
14 Maart, te 11 uren, (Zie advert, in w°. 11.) 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het gewoon onder
houd van en het verrichten van heistellingen ged. '87. aan sluis- en 
waterwerken, schoepvaartinrirhtingen enz. Inl. bij den stadsingenieur, 
raadhuiskamer 106. (Zie advert, m «°. 11.) 

Hakkuin, te 12 uren. door het dijksbestuur van het waterschap 
der Vijf-deelen-zeedijken-buitendijks, in het logement »de Prins": de 
gewone werken aan de zeeweringen van het waterschap, ged. '87, in 
diverse perceelen. Inl. bij den opzichter J. R. Posthuma, te Almenum. 
Aanw. 18 Maart, te 9 uren. 

Hakkuni, te 12 uren. door het dijksbestuur van het waterschap der 
Vijf-deelen-zeedijkeii-buitendijks, in het logement »de Prins": het uit
baggeren van BOU M. dijksvaart. Inl. bij den opzichter J. R. Posthuma, 
te Almenum. 

's-Hage, te 12 uren. door bet ministerie van koloniën: de levering 
van het ijzerwerk voor onderstellen van gesloten goederenwagens, ten 
dienste der Staatsspoorwegen op Java 

Amsterdam, te 12 uren, door de directie van hetEntrepot-dok, aan 
het bureau: liet bouwen van een pakhuis. 

Hedemkllk, te 1 uur. door dijkgraaf en heemraden der Vier 
Noorder-Koggen. in het Koggenhuis: het uitvoeren van grond- en 
steenglooiingswerk, op dijksuummer ]3, aan den Westerdijk onder 
Aartswoud. Aanw. 15 Maart, te 11 uren. 

Amsterdam, te 2 uren. door de Hollandsche-IJzeren Spoorwegmaat
schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: 

lo. het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoorweg Amster
dam—Rotterdam en Haarlem—Uitgeest—IJmuiden, in 7 perceelen. Ra
ming f 46,100. 

2o. liet uitvthgren van onderhoudswerken op het baanvak Amsterdam, 
in 2 perceelen. Raming J 43.744. (Zie advert, in n°. 10.) 

Liempde (N.-Br.), te 2 uren, door het R-K. kerkbestuur, bij den 
herbergier B. van der Sanden: het bouwen van een liefdegesticht met 
scholen en aanlioorighedeu. lui. bij den bouwkundige J. Heij kants, te 
Erp. Aanw. 14 Maart, te 11 «ren. 

Men w* een (Z.-II.). te 3 uren, door het R.-K par. kerkbest. van den 
H. Nicolaus, in het koffiehuis van do Wed. Van Vliet aldaar: het bou
wen van een toren vóór de kerk met eenige herstellingen aan de kerk 
zelve. Inl. bij den architect E. J. Murgry, te Rotterdam. Aanw. 21 
Maart, te 12 uren. 

Dinsdag, 22 Maart. 
Zui len , te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van a. 25,000 

Ben-ahinkeien 1 J/,., b. 10,000 Niedermendiger-basaltlavakeien , 0/ , B , c. 
340,000 straatklinkers, d. 975 M' rioolbuizen. (Zie adeert. in »°. 11.) 

Hot tenia ut. tc 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van eene 
bewaarschool met bovenwoningen nabij de Vlietkade. Inl. aan het 
stadstimmerhuis. Aanw. 17 Maart, te 11 uren. (Zie adeert. in a*. 10.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 457. het maken van 
een gebouw voor privaten, waterplaatsen en bergplaatsen en eenige 
bijkomende werken op het station Leeuwarden, inl. bij den sectie-
ingenieur L. J. de Sonnaville, te Groningen. Aanw. 15 Maart, te 10 
uren. Raming ƒ3600. (Zie advert, in H " . 11.) 

Utrecht, te S uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 458, het maken van 
een zijspoor met los- en laadplaats en het verrichten van daarmede in-
verband-staande werken, op de halte Dalfseu. Inl. bij den sectie
ingenieur \V. J. Klerk de Reus, te MeppeL Aanw. 16 Maart, te 10 uren. 
Raming f 4150. (Zie advert, in »°. 11.) 

Rotterdam. in het Timmerhuis: de levering van 30,000 KG. 
giet lood. ten dienste van de socketverbindingen van gegoten-ijzeren 
buizen. 

Woensdag, 23 Maart. 
'o-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van baggerwerk in het Scheur,- beneden Maassluis, ter ver
dieping van het groot scheep vaar water met bijbehoorende werken, een 
en ander voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar 
lee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, te Rotterdam, en 
den ingenieur Stoijn Parvé, te Hoek-van-Holland. Aanw. 16 Maart, te 
11»/, uren. Raming f 214,550. 

'o-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
voortzetten der verruiming van de doorgraving te Hoek-van-Holland, 
voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den 
ingenieur Steijn Parvé, te Hoek-van-Holland. Aanw. 16 Maart, te 12 
uren. Raming ƒ 87,800. 

Weidiiin (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Baarderadeel: 
lo. de levering van 900 stère gewasschen riviergrint; 

2o. het lossen der schepen en het vletten van de grint naar de plaat
sen van opslag: 

3o. het rijden van de grint hiilangs de wegen. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen van de toegangswegen naar de stations van den spoorweg 
van Groningen naar Delfzijl. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
der Staatsspoorwegen, te Amsterdam, en den sectie-ingenieur, te Gro
ningen. Aanw. 15 en 16 Maart, te 10 uren. Raming f 4200. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verbouwen van een gedeelte van het hoofdgebouw en het uitvoeren van 
eenige andere werken op het station Zwolle. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 15 en 16 Maart, 
te 11 uren. Raming ƒ 13,100 

Leblt, te 12 uren, door burg. en weth. van Herwen en Aart: het 
bijbouwen van een vierde lokaal aan de openbare school te Lobit, met 
de levering van alle materialen enz. Inl. bij den architect G. H. 
Publiekbuijsen, aldaar. Aanw. 23 Maart, te 10 uren. 

Amaterdara, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw N.-Z. Voorburgwal no. 212: de levering van diverse benoodigd-
heden ten behoeve van 's Rijks overzeesche bezittingen, in 46 perceelen. 

Nleuweramstel, door den architect H. G. Jansen, in het café Maas: 
het bouwen van twee heerenhuizen, op een terrein aan de Verlengde 
Vossiusstraat, te Amsterdam. Aanw. 21 en 22 Maart, te 11 uren. (Zie 
advert, in «°. 11.) 

Donderdag, 24 Maart. 
Amsterdam. te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, op het bureau der genie: het maken van een 
gebouw tot verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten te Amster
dam. Inl. bij genoemden ingenieur. Bilj. inzenden uiterlijk 23 Maart, 
vóór 3 uren. Raming ƒ 20.000. 

's-llage. te 12 uren, door den directeur der 's Rijksgieterij van bronzen 
geschut, in 's Rijksgieterij, Kanonstraat 16: de levering van 55,000 KG. 
roodkoper in blokken. 

(•rouw (Fr.), te 12 uren, door burg. en weth. van Idaarderadeet: het 
maken en stellen van twee houten ophaalbruggen, nl. eene te Idaard 
en eene te Grouw, met bijlevering van alle materialen enz. Inl. bij den 
gemeentebouwkundige te Grouw. Aanw. 19 Maart, te Idaard te 9 en 
te Grouw te 11 uren. 

Zlerlkaee, te 1 uur, door het dagelijkse!, best. van het waterschap 
Schouwen, aan 's Landskamer: het met 7 /nikstukken, een kraagstuk 
en 2 aansluitingen verdedigen van den onderzecschen oever, tusschen 
de raaien X en XIII van het district Borrendamme, ten noorden van 
liet westerhaven hoofd van Zieriksee, met de voorloopige bestorting dier 
werken, volgens het bestek no. 121. Aanw. 21, 22 en 23 Maart, van 
10—2 uren. 

Vrijdag, 2.1 Haart. 
Groningen. te 12 uren, door het prov. best.: het vernieuwen der 

beschoeiing aan de westzijde van het vnrbindingskauaal tusschen de 
Westerhavensluis en de draaibrug voor de Sb MD houwerskade, te Groningen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter L. Edens, 
allen te Groningen. Aanw. 19 Maart, te 11 uren. 

Zaterdag, 2fi Maart. 
Utrecht, te 2 uren. dror het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerken in 
den gekanaliseerden Hollandschen Usel, in de provinciën Utrecht en 
Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Bleckinann, te Utrecht. Aanw. 19 Maart. Raming ƒ 2000. 

Dlnadag, 29 Haart. 
Loosduinen. te 11 uren, door burg. en weth.: het verbouwen der 

tweede openbare school, gelegen te Halfweg-Loosduinen. Aanw. 24 Maart, 
te 11 uren. 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het onderhoud van den Dollards-
dijk en van de landpunt Heide, van 1 Mei '87—31 Dec. '90. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur, te Groningen, en den 
opzichter Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 26 Maart. Raming ƒ 8130. 

'aHage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan het rijksgebouw 
te Sneek, waarin gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en van 
het kadaster. Inl. bij den bouwkundige voor de landsgebouwen in het 
le district, te 's-Hage. Aanw. 21 Maart, te l i 1 ' , uren. (Zie advert, 
in n°. 10.) 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder
houden en herstellen van het gebouw te Maastricht, waarin gevestigd 
zijn de kantoren van de hypotheken en het kadaster, van den dag, 
waarop de aanbesteding wordt goedgekeurd tot en met 31 Maart '9U. 
Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter J. J. G. Rinkcs, te Breda. Aanw. 21 Maart, te l ' / i uren. 
(Zie advert, in n«. 10.) 

Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van de 
Rijnhaven en verrichten van baggerwerken in de Binnenhaven, de 
Entrepot haven en de haven aan de Katendrechtschckade. Inl. aan het 
Stadstimmerhuis. Aanw. 22 Maart, te 11 uren. (Zie advert, in «•. 11.) 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van gegoten-ijzeren 
buizen, hulpstukken en toebehooren, tot een gezamenlijk gewicht van 
1,935,046 KG. (Zie advert, in n°. 11.) 

Woenadag, SO Maart. 
kri l l ingen, te 2 uren. door burg. en weth.: het verbouwen en ver* 

grooten der school voor openbaar lager onderwijs aan de Kortekade, 
aldaar. Aanw. 23 Maart, te 10 uren. 

Donderdag, S I Maart. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het verbeteren van een gedeelte der 
kade op het eiland Urk, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenaer, 
te Hoorn. Aanw. 24 Maart. Raming ƒ 2470. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verbetering van 
den ómringdijk op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 24 Klaart. Raming ƒ 4400. 

DE O P M E R K E R . 

Henaldiimadeel, t e 1 uur, door burg. en weth.: het stichten van 
eene openbare lagere school met onderwijzcrswoning, t e Boxum. 

Vrijdag, t April . 
Boroele, t e 10 uren, door hetltest. der waterkeenng van het cala-

miteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteusen polder Borsele, 
i„ dc directiekamer: het maken van eene mlaagkade met bijkomende 
werken in het calamiteuse waterschap Ellewoutsdijk. Aanw. 25 en » 
Maart, van 10—12 uren. Raming f 50,000. 

Hapclle ( Z e e l . ) , ten dienste der gemeente, bij den secretaris: de 
levering van 300 M 3 onderhoudsgrint. 

Maandag, 4 Apr i l . 
Maastricht, t e 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren en verwerken van 
onderïioudsmaterialen op den Rijks-gn>otenweg le klasse Maastricht-
Nijmegen. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur Hekaar, beiden 
t e Maastricht, Aanw. 28 Maart. Raming J 3690. 

Maastricht, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: het verrichten van 
verbetering van de Znidwillemsvaart, tusschen sluis i.o. ^ endeNoord-
BrabantscKe grens bij sluis no. 13, in gemeente Nederweert Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur Bekaar, beiden te Maastricht. Aanw. 

Mjuufti^tT^te iO mm door het ministerie van waterst. enz., aan 
het cebouw van het prov. best.: bet maken van paalregelwerk met 
tuinen enz., langs de kanaalboorden der Zuid:Willen.svaart, m de ge
meente Weert. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district en den 
"ngenieur lïekaar, beiden te Maastricht. Aanw. 28 Maart. Raming 

' ' o - lu ie . te 11»/, «ren, door het ministerie van waterst. enz aan 
het gebouw van het prov. best.: de aanleg van eene ^ "ikerbestrating 
ter vervanging van de grintbaan op den katendrechtschendyk, deel 
uitmakendegvan den Rijksweg der 2e klasse 
de Oude-Maas. Inl. bij den hoofdingenieur in het tOe district te s-Hage, 
den ingenieur, te Brielle, en den opzichter Raumann, te Dordrecht. Aanw. 
" u X & J ^ i l ^ het dijksbest van Wonseradeels Zuider-
zeediiken in het logement sde Prins": het verrichten van de gewone 
rnderhoudswerken aan de zeewering, ged. '87. Inl. bij den dyksopzichter 
te Gaast. 

Pril .oncaaf Gevraacd, door II. Timmer, tc Meppel, vóór 16 Maart, 
van W " » k e g klinkU 120,000 klmker*, 160,000 gevclgramv 220,000 
miskleurig hardgrauw, 880,000 miskleurig boerengrauw, 66,000 best 
rood en 265,000 vlakke straatklinkers. 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
'ft-Hajce, 2 Maart: het maken van een meren 

gebouwtje viwr een registreerende peilschaal 
met bijbehoorende werken, tegenover Maassluis, 
aan den linkeroever van het Scheur, onder be
heer van het ministerie van waterstaat en/.; 
ingek. 7 bilj.. als: 
L. Kalis Kz, Sliedrecht, 
C. de Groot, idem 
M. I.. Veenebos, Briolle. 
L. de Neef Lz., idem 
Kon. Nederl. Grofsmederij. Leiden. 
M. Veltenaar, Maassluis, 
J. Lagendijk Jr., Nieuwhelvoet, 
Raming 

Baarn, 2 Maart: het bouwen van een villa 
voor jhr. Hartsen. onder beheer van den architect 
Muijsken, te Amsterdam; minste inschrijver J. 
Hijlaard. te Hilversum, voor ƒ 12.800. 

Groningen. .1 Maart: bet maken van een 
bergloods en wagenloods en het uitvoeren van 
bestrathigswerken op de nieuwe verzamelplaats 
van fecaliën, ingek. 16 bilj.; minste inschr. A. 
de Vries, te Groningen, voor /' 6736. 

Warfum , 3 Maart: het houwen van een ge
meentehuis met stalling; ingek. 27 bilj, als: 
Meijer, te Obergiun, / 4400 
A. Benninga, » lledum, • 3627 
R Wierenga. i 1'lrum, » 3500 
J. Sipkens, » Niehove, • 3496 
C'. Dan hof, a Ualloo, • 3490 
J. Pestman, • Ten-Post. a 3390 
Z. Blokzijl, » Ten-Boer, » 3360 
B. v. Kerde, . Ten Post, « 3336 
H. Wierenga. » idem i 3290 
W. Rnttschiifer, » Steduin, . 3273 
.1. Pot, » idem » 3242 
B. Jansen, > Westerwijtwerd. • 3240 
G. Struivenga. > Warfum, • 3234 
N. Leflers, a Uskwerd, » 3225 
L. Kuipers, a Uithuizermeeden. a 3216 
R. Zeef, H Eonrum, a 3210 
H. Bolhuis, I Warfum, » 3200 
II. Mi-land, > idem » 3165 
H. Bos, > Uithuizermeeden, a 3148 
T. Bos, > Bedum, » 3098 
G. Wolthuis. a idem • 3079 
L. Lus, > idem » 3045 
L. Dekker, • idem i 3018 
H. Smit, » idem » 2997 
J. Zeldenrust, • Warfum, • 2980 
B. Jansen, > Middelstum, > 2900 
F. Welfing. • idem » 2770 

Grenlngon. 4 Maart: het bouwen van een 
nieuw kofliehuis voor H. Nieholl, onder beheer 
van den architect N. W. Lit; ingekomen 19 
bilj., als: 
J. de Vries, 
H. Hovingh, 
G. Meulink, 
H. Scheltens, 
T. Y. Jelsma, 
E. W. Wietzema, 
S. Hoft, 
Ph. Hendriks, 
W. Pleizier, 
E. Peters, 
B. v. Eerden, 
A. v. Dijk, 
H. Wieringa, 
A. Siekman, 
H. Moorman, 
H. Rottschiifer, 
J. Pot, 
Wolthuis, 
H. Berends, 
gegund. 

M-II a gr. 4 Maart: bet rioleeren van het 
Voorburgstraatje en Geldelooze Pad; ingek. 16 
bilj.; als: 
A. de Bree, 's-Hage. ƒ 12,900 
A. Korteweg, Zevenbergen, • 10,500 
Van Bergen Henegouwen, 's-llagc, » 10.300 
G. v. Spanje, Rotterdam, » 9,950 
J. II. de Swart & Zn., 's-llage, a 9,920 
M. 1.. v. Spanje, idem • 9,825 
G. Haasnoot, Katwijkaan-Zee, » 9,400 
M. Bot, Vlaardingen, » 9,310 
P. v. Vliet, 's-Hage, • 9.249 
A. de Borst, Papendrecht, » 9,248 
C. M. Roozenburg, Naaldwijk, » 9,100 
C. Vermeulen, 's-llage. » 8,999 
P. Kraaijenveld, idem > 8,994 
H. Jongenburger, Waddinksveen, » 8,940 
G. Keij, Rotterdam, a 8,495 
J. de Bruijn, 's-Hage, » 8,485 

Brlelle, 6 Maart: het dempen cn rioleeren 
van eenige slooten; ingek. 6 bil)., als: 

E. Tijveleijn, 
Zoetcmeijer, 
Hout, 
E. Veenenbos, 
de Neef, 
de Neef, 

Haarlem. 5 Maart: 
woonhuis te Overveen; 

ƒ 4664.56 
• 4515 
a 4089 
» 3915 
• 3845 
» 3838 

het bouwen van een 
onder beheer van di 

architect S. Roog. te Haarlem; ingekomen 11 
bilj.. als: 
II. Kliiijl, 
M. v. Ommeren, 
.1. A. v. Noppen, 

•' Scheijndel 

te Overveen, ƒ 11,975 

\V. 
J.Giebels enJ, ir. Servetten, 

llaarleu 
Zantvoort, 
Haarlem, 

idem 
Overveen, 
Haarlem. 

idem 
idem 
idem 
idem 

11,723 
11,685 
11 500 
11,288 
11,270 
11,200 
11,089 
11,000 
10,440 
10,436 

I'. Rijnierae .t Zn.. 
A. Rinkeina. 
A. Koen en Itraakenburg. 
J. A. Ilaasveldt. 
C. Cobelons, 
G. Hiilsobuscli, 
gegund. 

Hrlntprn afd. Marl , 
ten der o 1. school doet 
6 biljetten; 
hoogste inschr. ('. P. W. Dossing, Gouda, 

ƒ 16,280 
minste » A. do .long at.. 

Ouderkerk a/d. IJsel, • 13,666.66 
gegund. 

Al melon 5 Maart: bot bouwen van oon 
heeren huis aan don Wierdenscbenweg, voor Mr. 
G. Korten boot van dor Sluijs; ingok. 9 bilj.. als: 

5 Maart: het vergroo-
aanbouw en/..; ingek. 

J. Kikkert, "te Ahneloo, 
E. Scholten & Zn., • idem 
S. II Krahshuis. i idem 
B. Vixseboxse, „ jdem 
K. M. Spoor, » idom 
E. Esliuis. „ idom 
Wod. M. Westenberg, » idom 
A. Schrouder en Barneveld, ,i idom 
.1. on H. Nijhoir, » idem 

Niet gegund. 
Weotergeett. 5 Maait 

13,591 
13,465 
13,400 
13,265 
13.022 
12.948 
12,872 
12,741 
12,731 

J. v. Gent, Leerdam, 
O. de Ruiter, Hardinksveld, 
C. Zanon, Ammerstol, 
J. Sterk. Arkel, 
O. v. d. Meijdon, Hardinksveld, 

Vlaardingen. 5 Maart: het rioleeren en be
straten van do Nieuwolaan; ingek. 7 bilj., als: 

M. Bot. / 2260 
C. Zuidgoost, 
J. C. Maassen, 
B. v. d. Hoeven, 
W. Boshuizen, 
Van Heijst on Zonneveld, 
M. don liraber, 
gegund. 

Kgmond-Han-Zee, 7 Maart: de vergrooting 
dor Prins-llondriksticjiting, bestaande in het ver
vaardigen van acht boven vertrekjes en het ver
grooten dor keuken en bergplaatsen; ingek. 6 
bilj.; minste inschr. P. de Graall', te Eginond-
aan-Zee, voor /' 1630, aan wien het werk gegund 
is. Raming f 1900. 

Alkmaar, 7 Maart: het eenjarig onderhond 
van de llondshnssche zeewering en eenige binnen
werken; ingok, 12 bilj., als: 

/ 6923 
» 6900 
» 6794 
» 6777 

» 2222 
» 2221 
a 2000 
a 1975 
- 1950 
I 1919.19 

hot bouwen van een 
lo Vries, onder beheer van den 

Zijlstra, te Kolhun; ingekomen 3 

f 454 
» 409 
> 345 

te Groningen, f 8885 
i idem » 8323 
i idem » 8150 
• idem » 7990 
» idem • 7776 
a idem » 7661 
» idem • 7643 
a idem • 7595 
* idem a 7600 
» idem a 7411 
> Ten-Post, > 7400 
a Groningen, a 7389 
» Ten-Post, 
a Hoogkerk, 

a 7289 » Ten-Post, 
a Hoogkerk, » 7085 
a Bedum, a 6848 
a Stedum, o 6843 
a idem » 6746 
> Bedum, i 6740 
a Groningen, . 5979 

huis voor I' 
architect I*. 
bilj., als: 
H. P. do Vries, to Dokkum, 
K. J. Pijnakker, » Kollum. 
II. de 'long, » Dokkum, 

Wavfrveen, 5 Maart: hot amoveeren van de 
oude kerk en pastorie, en liet wederopbouwen 
Viin een nieuwe kolk inet torentje en consisto
riekamer en eene nieuwe pastorie, onder beheer 
van den bouwkundige G. van Hoerde, te lïreu-
kelen; ingek. 1?0 bilj.; minste inschrijver S, P. 
Zijl mans. te Drimmclen, ƒ 13,050 
hoogste inschrijving » 18.864 

Helder, 5 Maart: het bouwen van een tweede 
vredesprivaat bij de bomvrije kazerne in het 
fort Erfprins; ingekomen 5 bilj., nis 

ƒ 22,300 
> 22,238 
» 19,919 
» 10,900 
t 10,699 
» 19,600 
> 19.161 
i 18,590 
» 18,487 
» 17.400 
o 16,544 
» 15,000 

L. A. v. Maal ten, te Sliedrecht, 
A. Hoer, * idem 
H. Schuijt, » Alkmaar, 
G. D. v. DOOIT., » Amsterdam, 
Gebr. Klein. .) Heldor, 
R. Schreuders, «, Kolhorn. 
G. Moorman. » Helder, 
S. Tool, » Hoorn, 
Gebr. Janssen, - Helder, 
C. Hos Az.f » Dordrecht, 
J. Giltjes, » Petten, 
J. Oldenburger, » Bergen, 
gegund. 

kol him . 7 Maart: lo. het aanleggen van een 
kunstweg in den Oosternieuwlaiidsweg, lang 
18J7 M.; ingek. 16 bilj.; minste inschr. P. H. 
Dopheide, te Groningen. f 5086 
hoogste insc brij ving » 6038 

2o. het maken van een balsteen bestrating te 
Kollum. van 208 M 1 ; ingek. 8 bilj.; minste 
inschr. J. J. Oosterhof, te Kollum, ƒ 420 
hoogste inschrijving » 605 

M o t n i , 7 Maart: het bouwen van een woon
huis aan den Mweg in den Haarlemmermeer
polder, voor de Wed. K. W. Ackerinann, onder 
beheer van den architect W. J. de Jough; ingek. 
17 bilj., als: 
J. Turkenburg. Aalsmeer, 

Hruijn, Haarlemmermeer, 

A. Hos, 
J. Pb. Heekman 
D. de Vries, 
P. Spruit, 
J. Duinker, 
Raming 

\ \ intuin 

te Helder, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 1947 
» 1725 
» 1715 
» 1710 
» 1600 
» I50C 

te llalliiin. /' 6000 
« Wirduin, » 4949 
a Herbaijuui. » 4733 
» Lippenhuizen, » 4563 
B Peins, n 4394 
• Hritsword, » 4374 
a Wirduin, » 4300 

5 Maart: eene belangrijke vertim
mering aan bet hoerenhuis van A. S. van der 
Hem; ingekomen 7 bilj., als: 
.1. Jansma, 
R. Sijbrandij, 
J. Boorsma, 
J. Eppinga, 
Schuitemakor. 
T. Gaastra, 
M. Kok, 
gegund. 

Oudega (Small.), 5 Maart: het bouwen van 
een boeronstolphuizing voor F. R. Wijmenga, 
aldaar; ingek. 9 hilj., als: 
Vonk, te Ureterp, ( 3865 
I). Beek, • Drachten, • 3747 
Van der Veen, » idem . 3668 
Oosterbaan, n idem • 3467 
Keuning, • Uretorp, a 3425 
Tiekstra, i Nijoga. > 3360 
Van Wijk, » Lippenhuizen, > 3267 
Poelstra, a Oudega, i 3228 
Gras, a Garijp, a 3079 

Nog niet gegund. 
Blundert, 5 Maart: het afgraven van den 

vervallen spoorweg Moerdijk—Zevenbergen, in 
den polder Lokkersgnrs; ingek. 13 bilj., als: 
D. J. Kroon on A. Kraaijenveld, Sliedrecht, ƒ 8920 
L. Brand, Giesendam, a 7570 
W. J. Segboer, Zevenbergen, s 7600 
I). de Koek, Kerkdriel, > 7360 
A. v. Hezik, idem » 7182 
J. Hack, Oudgastel, a 7120 
A. W. v. d. Linde, 's-Bosch, a 7074 

ƒ 5045 
a 4709 
a 4686 
a 4680 
a 4679 
a 4660 
a 4600 
a 4620 
a 4470 
a 4840 
a 4380 
a 4330 
a 4325 
a 4160 
» 4025 
a 3795 
a 3724.31 

inn, llaarlt 
l.iefbart. Haarlem, 
P. Penning, Sloten, 

H. Bakker, Haarlemmermeer, 
F. A. J. Heemskerk, idem 
G. Blees, Sloten, 
J. A. Kauh, Halfweg, 
J. v. Mierlo, Sloten, 
J. Stans, Nieuw-Vonnep, 
J. Kempenaar, Haarlem, 
('. Romijn. idem 
J. den Ouden, Haarlemmermeer, 
C. Pijlman, idem 
H. v. Wort, Poortwijk, 
F. L. v. Looy, Halfweg, 
W. Coppee, idom 
gegund. 

s IIIHI i-iii.i in, 7 Maart, voor rekening der Holl.-
IJzeren spoorwegmaatschappij: lo. Bestek no. 
324, bet Blaken van gebouwen, tunnels, keermu-
rtn en fiindeeringen voor de stationsoverkapping 
ou het bostolgocderenlokaai, perrons en verdere 
werken op hot stationsomplacement Den Haag; 
ingekomen 21 bilj., als: 
B. Voordenilag Az., Dordrecht, 
A. C. Paardekooper, 's-llage, 
G. l i . v. Doorn, Amsterdam, 
J. Kooij, idem 
K. J. B. v. Dammo, idem 
J. v. Burk, Oiistcrlieek, on W. Wissing 

Arnhem, 
VV. A. G. Jansen, Utrecht, 
G. Keij, Rotterdam, 
V. Pb. lii.iim. Beverwijk. 
W. II. Struijs, Amsterdam, 
J. Koster, idem 
\V. v. Leen wen, Hollevoetsluis, 
11. J. Meekers, Amsterdam, 
R. v. Buuren, idem 
J. v. Giranendaal, 's-Hage, 
II Stelwagen, Rotterdam, 
II Wienhoven, Schiedam, 
J. Vos, Ahneloo en J. H. Vos Jr., 

Rotterdam, 
Th. G. Bekhuis en D. Damstra, 

Leeuwarden, 
S. H. Fernim, Scheveningen, 
M. A. J. Taverne, 's-Hage, 

/ 827,000 
a 314,000 
a 311,560 
a 309,850 
a 309,000 

307,500 
a 307,487 
a 305,000 
a 302,000 
a 299,000 
a 296,620 
a 296,000 
» 295,950 
a 293,800 
a 291,736 
a 289,500 
a 289,300 

a 287,800 

a 285,490 
a 282,000 
» 278,400 

D E O P M E R K E R . 

Inschrijvers en Woonplaats. 
perc.T 

hooklasch-
platen 

porc. 2 
hoeklasch-

platen 

R. S. Stokvis & Zonen, Rotterdam, 
A! F. V. Zwet, Deventer, 

Soc. Anonyme des Usines, Boulonneries et Fonderiesj 
La Louviore, 

Arthur du Roy, Brussel, . _ . 
Soc. Anonyme des Boulonneries la Croyère, La 

Croyère, 
Nicolas Nicaise, Marcinelle, (Belgié), 
Funcke en Huock, Hagen, 
L. Sooten, Venloo, 

C'. Gadisseur en Derihon, Luik, 
L. J . Enthoven & Co., 's-Hage, 

Hotz & Co., Rotterdam, 
Soc. Anonyme des forges et ateliers de SeneffeJ 

Union, Dortmund, 

Maschinonfabrik Deutschland, idem 

Fried. Krupp, Essen, 

Merrem en La Porte, Amsterdam, 
II. Seisscnschmidt, Plettenberg, 
Soc. Anonnvme des acieries d'Angleur, Renory 

(Angleur bij Luik), 
Eisen-und stahlwerk Hoesch, Dortmund, 

ƒ 79.90 

63.75 

ƒ 79.75 

74.75 

63.66 
61.10 

perc. 3 

nokken 

perc. 4 
ïaak bou ten 

per ton 

jierc. 5 
sein oef bou ten 

per ton 

perc.6 
schroefbouten 

per ton 

perc.7 
contrarails 
per stuk. 

- ƒ 115.20 ƒ 115.- ƒ 127.75 
ƒ 6.47 hoog 13 cM. 

5.76 a 12 » 

110.— 
110.50 

121.— 
125.30 

128.— 
128.60 — 

ƒ 280 in ij
zer en ƒ830 
in staal 

( 288 

115. — 
116. — 

120. -
121. — 
137.-

126.— 
122.50 
140.— 

— 
ƒ 280 in ij
zer en ƒ830 
in staal 

( 288 

117.-

115.10 

113 75 

122.— 
120.15 

142.20 
141 — 

129.50 
127.50 

148.— 
143.— 

6.53 hoog 13 cM. 
5.09 a 12 » 

8.75 hoog 13 cM. 
6.07 a 12 a 
8.— boog 13 cM. 
6.— » 12 a 

11.80 hoog 13 cM. 
8.40 a 12 » 

— — 
1 — — — — -

Groningen, 7 Maart: het verbouwen eener 
behuizing ten dienste van Van der l.aell' en 
Adiïani, onder beheer van den architect G. 
Nijbuis; ingek. 10 bilj., als: 
I). Dalmolen, 
E. Berkenbosch 
J. lbelings, 
J. de Vries, 
G. P. v. Erp, 
E. Peters, 
Ph. Hendriks, 
E. W. Wietzema, 
J. Haupt, 
G. Meulink, 
gegund. 

Utrecht, 7 Maart 

te Gi-oningen, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 3596 
a 3580 
» 3576 
a 3512 
a 3197 
» 3097 
a 2946 
a 2756 
a 2719 
a 2650 

..het maken van 2 lokalen 
onder eon dak, met aaiihoorige werken, aan het 
inagazijiigehouw der Ned. Rijnspoorwegmaat
schappij, te Utrecht; minste inschr. J. de Vos 
Jr., te Utrecht, voor ƒ 1823. 

GorredUk. 7 Maart: het bouwen oener school 
en onderwijzerswoning te Luxwolde; ingek. 29 
biljetten; 
hoogste inschr. G. J. de Vries, Benedenknijpe. 

ƒ 13.200 
minste a D. Keuning, Ureterp, a 11,200 

Niet gegund. 
Botterdam, 8 Maart: het aanbrengen, op-

hoogen, rioleeren, bestraten enz. van de Zwart-
Janstraat op oon perceel land. joopende van de 
Noordmolenstraat tot aan den Bergweg te 
Rotterdam; ingok. 17 bilj., als: 
C. Bos, Haarlemmermeer, 
D. Varkevisser Jr., Rotterdam, 
J. J. Kooijmans, Dordrecht, 
H. Degens Jr., idem 
G. A. v. Spanje, Rotterdam, 
H. Jongenbiirger, Waddinksveen 
G. de Kovel, Rotterdam, 
11. W. Visser, Rotterdam, 
J. C. v. Tusschenbroek, idem 
C. Zanin Hz., Ammerstoj, 
W. Lohe, Rotterdam, 
A. H. Breijs, Kralingen, 
P. M. Roozenburg, Naajdwijk, 
W. H. v. Kempen, Rotterdam, 
H. Schuijt, idem 
A. v. Staveren, idem 
J. v. d. Vlugt, Dordrecht, 

Utrecht, 8 Maart: het maken van gebouwen 
en inrichtingen op het station Rozendaal, ten 
behoeve der Staatsspoorwegen, volgens bestek 
no. 455; ingek. 11 bilj., als: 
H. A. Blok, 's Gravendeel, 
W, de Jong, Breda, 
J. J. Hornstra, Bergen-op-Zoom, 
A. Terwindt, West-Pannerden, 
M. L. Veenenbos, Brielle, 
G. A. v. Spanje, Rotterdam, 
F. H. Joseph, Utrecht, 
J. Hillen, Grave, 

zaagde en onhezaagde eiken, grenen, vuren en 
dennen houtwaren, toer, pik, en smeedijzer, ged. 
'87, voor de gemeente; minste inschr. waren: 
perc. 1, eiken, dennen zaagbalkcn, J. ,1. Klaason 

Jr. & Co., Amsterdam, 
a 2, bezaagd grenen, A. Sligcher 

Sc Zn., Monnikendam, » 2501.90 
» 8, Ncrva-grenen, dezelfde, a 1857.30 
» 4. dennenhout, J. J. Poort, 

Amsterdam. a 285.45 
a 5. vurenhout, A. Sligcher & Zn.. 

Monnikendam, a 2209.20 
v 6, buitoiilandsch hout, J. J. Poort, 

Amsterdam, a 4574.40 
a 7, toer en pik, VV. F. Bijvoet Jr., 

lirma II. Th. 0. Holhngs, 
Amsterdam. a 289.50 

3 8, smeedijzer, W. Bernot & Co., 
idem a 1853.75 

Heeae. 8 Maart: hot bouwen eener onder-
wijzorswoning, onder beheer van den bouw-kiin-

II. Mouw M/.., t 
P. Berends v. I.oenen, 
Js. Wogerif, 
F. L. Tiethof, 

ƒ2121.201 Arnhem, 9 Maart 

Apeldoorn, ƒ 449 
idem a 445 

, idom a 440 
idem a 439 

het leveren on stollen van 

dige VV. II. Booms, te Eindhoven; ingekomen 4 Th. M. Blom, Haarlem 

102 stuks getrokken-ijzeren boomkokors, voor 
rekening der gemeente; ingek. 17 bilj., als: 
Joh. Baksteen, Dordrecht. ƒ 988.50 
Ariih.Macliinenfabriek. Arnhem.» 963 
P. v. Limheek. idem 
F. Vernimmen, Utrecht, 
G. D. Buitendijk, Leiden, 
J. A. Brink. Arnhem, 
L. F. Frenck, idom 
0, L. Fransen, Deventer. 
A. E. Stijkol, Appingodam, 
P. H. C. Meijer, Arnhem, 
A. do Boor, Deventer, 
F. J. Bijlard, Hilversum. 
L. E. Duport. Amsterdam, 
H. J. Simons Jr.. Arnhem, 

ƒ 35,499 
a 34,995 
a 34,000 
a 31,384 
» 30,000 
a 29,300 
a 29,000 
a 27,777.77 
» 27,600 
» 27,600 
a 27,390 
a 26,970 
a 26,878 
a 26,495 
> 25,852 
s 24,944 

24,110 

bilj., als: 
H. v. Gostel, 
J. Ruijten, 
,1. Boogaarts, 
A. v. Bree, 

Een biljet ongeldi» 
D e i n . 8 Maart: 

te Geldrop, j 6260 
a Hoeze, a 5479 
a Woonsel, a 4700 
» Hoeze. » 3995 

, zijnde niet gezegeld, 
de levering van 55 grenen 

A. Breman. Apeldoorn, 
Th. Moijor, Arnhem. 

stedum. 9 Maart: 
nieuwe boerenhui/big 

938.40 
» 931 
a 899.50 
» 874 
a 702 
a 700 
» 700 
a 699 
a 698 
» 675.75 
a 6.45 p. 
a 650 
a 6.29 p. 
a 596 
a 586 

bouwen van 

stuk 

stuk 

balkon en 500 grenen delen voor de artillerie-
stapel- en eonstructiemagazijncn; minste inschr, 
L. A. Vreeburg, te Deht, voor / 1044.90. 

Assen, 8 Maart: hot verhouwen van het huis 
van de Wed. N. Zwarte, onder beheer van den 
architect G. Stel; ingekomen 10 bilj., als: 
H. Benniiik, te Assen, ƒ 1283 
E. Lamhers, a idem 
D. Noising, a idem 
H. Smallonhroek, en II. Jalving, a idem 
G. Winters, a idem 
C. v. Zoelen, 
A. J. Diehlman, 
G. B. Broekoma, 
J. P. Brookema, 
gegund. 

Amnterdam, 8 Maart 

het 
met schuur, voor II. 

Ritsoma, te Oosterwijtwerd, onder behoor van den 
architect W. W. Woldondorp; ingekomen 25 
bilj.. als 

Dekker, 
Lelfors. 
Sinit, 
Postman, 
Bolhuis, 
Nielaud, 

W. Dieters, 
,1. Dieters, 

ƒ 49,700 
> 49,680 
» 48,736 
» 48,490 
> 46,800 
> 46,600 
> 46,100 
a 45,960 

45,678 

44,440 
j s 42,100 

Amsterdam,°8 Maart: "hét leveren van be

idein 
idom 
idem 
idem 

Zeldenrust, 
Blokzijl. 
Dieters, 
Janzen. 
Los. 
Moorlag, 
Welling, 

F. D. Bruglemans, Rozendaal, 
G. v. Stuijvenberg, Geldermalsen en L. 

v. Dijk, Orten, 

C. M . Roozenburg, Naaldwijk, 

1220 
1160 
1123 
989 
944 
938 
930 
884 

R. Wieringa, 
hot bouwen van een ; J. Benninga, 

distilleerderij in de Gravenstraat, voor rekening B. Janzen, 
van de firma II. Bootz, onder beheer van de K. Bos, 
architecten Van Rossum en Vuijk; minste inschr. 
W. L. Leibbrandt, voor ƒ 71.990. 

Apeldoorn, 8 Maart voor rekening der ge
meente: lo. het leggen van eene nieuwe klinker-
bestrating in een voetpad; ingek. 6 bilj., als' 
H. W. Jaarsveld, tc Lichtenvoorde, 
C. Wegerif, a Apeldoorn, 
H. Mouw Mz., a idem 
H. Mouw Tz., a idem 
A. Vulink, a idem 

2o. het maken van een brandput; ingek. 10 
bilj., als: 
I. v. d. Kraats, te Apeldoorn, . f 487 
O Wegerif, > idem a 485 
D. Nijhof, » idem a 485 
F. W Geurden, » idem > 459 
H. Wegerif, > idem a 458 
I. v. Essen, a idem a 450 

ƒ476 
393 
346 

te Bedum, 
a idem 
a idom 
a Ton-Post, 
» Warfum, 
a Wirdum, 
a Stedum, 
a idem 
n Warfum, 
a Kiotteburen. 
a bollens, 
a Middelstum. 
I Hodum, 
a Ton-Post, 
a Middelstum, 
a Ulrum, 
a Bedum, 
» Westerwijtwerd, 
a Bedum, 
a Stedum, 
a idom 
a idem 
a Ton-Post, 
s idem 
a Stedum, 

ƒ 4500 
a 4400 
i, 4336 
a 4315 
» 4260 
» 4200 
a 4200 
a 4146 
» 4100 
I 4053 
a 4050 
a 4021 
I 4000 
» 3980 
a 3980 
» 3950 
a 3929 
a 8897 
a 3890 
a 3828 
a 3810 
a 3800 
a 8750 
a 3720 
» 3712 

het leggen van eenige 

W. Rottschall'er, i 
11. Pot. I 
G. v. Dijken, 1 
B. v. Eerden, i 
B. Pestman, I 
J. Pot, 1 

Niet gegund. 
'o-Hage, 9 Maart: 

a 345 I sporen en het maken van eene afrastering, met 
338 : daaruit voortvloeiende werken, op hot goederen

station in de Stadsrietlan den, te Amsterdam, 
ten behoeve van den spoorweg van Nieuwediep 
naar Amsterdam, onder boboer van het ministerie 
van waterst. enz.; ingekomen 13 bilj., als: 
C. v. Boven, Nieuweramstel, / 10,000 
R. Schreuders, Kolhorn, a 9,714 
L. Kok. IJmuiden, a 9,444 
A. Post Rz„ Amsterdam, a 9,277 



D E PP M E R K E R . 

C. Bos, Haarlemmermeer, 
A. Kramers, Amsterdam, 
A. Terwindt, West-Pannerden. 
W. Ambagtsheer, Nieuweramstol, 
W. Goedkoop Dz.. Amsterdam. 
J. v. llouwelingen, idem 
B. A. Wiegerink, Groenloo en B. A 

Terwindt, Pannerden, 
L. Pott, Buiksloot, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
Raming 

Haam, 9 Maart: het bouwen tl 
school aan de Wittelaan: 
hoogste inschr. C. Cosijnso, Baarn, f 19.999.90 
minste » W. C. Beennans, 

Amsterdam, > 16,100 
Mekork. 9 Maart: hot afbreken van twee 

gebouwen en het daarstellen van een burgerhuis, 
met bijlevering van tekortkomende materialen: 
ingek. 7 bilj., als: 

ƒ 9.246 
• 8,900 

8,700 
> 8,526 
1 8,447 
» 8,200 

7,748 
» 7,680 
1 7.579 
B 9,60(> 

eon kost-

. wij., 
A. Lap, 
D. Bosman, 
E. Jeltes, 
H. Poel, 
J. Sipkens, 
J. Kars, 
R. Wierenga, 
Raming 

NieuneraingteJ, 9 Maart 

te Zuurdijk, 
» Schouwerzijl, 
» Houwerzijl, 
* Loens, 
» Niehove, 
I Zoutkamp, 
» UJrum, 

ƒ 1700 
'» 1620 
> 1550 
» 1445 
» 1387 
» 1166 
» 95S 
» 1170 

het rioleeren 

L. Brand, Giesendam. ƒ 75 189 
J. Linzel, Stadskanaal, » 78924 
Raming „ 7 5 \ , 4 5 

Breda, 11 Maart: het bouwen van zeven 
woonhuizen op oen terrein aan de Korte-Mark 
straat, onder beheer van den architect J . H 
Marijnen 

; ingek. 6 bilj., als: 
/ 4691 
I 4500 
» 4156 
• 4120 
• 4020 
» 3780 

ingek. 1 biljet van 

en bestraten van de Van-Speijkstraat; 6. het 
dempen, rioleeren en gedeeltelijk bestraten der 
Simon-Willemsloet en -straat; c. het rioleeren 
en bestraten van do Jan-Hansensloot en d. het 
dempen, rioleeren en bestraten der Wenslauer-
sloot; ingek. 12 bilj.; minste inschr. voorde 
massa C. Bos, te Haarlemmermeer, / 9,687 
hoogste inschrijving » 21,000 

Amsterdam, 10 Maart: het bouwen van het 
circus Oscar-Carré, te Amsterdam, onder beheer 
van de architecten Van Rossom en Yuijk; ingek. 
14 bilj. (één van onwaarde), als: 
W. G. v. Berkum, te Amsterdam, ƒ 227.600 
Cruijll en Schouten, » idem » 226,000 

idem i 220,840 
idem > 219,955 
idem » 219,000 
idem i 217,149 
idem » 206,890 

N.-Amstel, » 206,000 
Amsterdam, » 206.00(1 

idem » 203,000 j 

C. J. Maks, 
G. Boon, 
W. Dorlas, 
A. Vos Rz., 
Oosterink en Schut, 
T. Ligthurt, 
A. Paans, 
K. J. B. v. Damrne. 
D. Cerlijn & Zn. en 

A. J. do Haan, 
P . Koster en P. A. 

Warners, 
B. v. Buuren, 

Nunian.d.rp, 10 Maart: het bouwen van een 
gemetseld pakhuis in Belgische steen, groot 14. t 
lang 8 M., ton oosten van de woning van A. ; 
Maasdam Johz., onder beheer van den architect 
H. Beljers, te Puttorshoek. 

Perc. 1, metselwerk enz.; ingek. 6 bilj., als 

Perc. 1, timmerwerk 
L. Chabot, 
M. v. Sevenbergen, 
W. P. Reichardt, 
J. B. Kroes, 
W. C. Schellekens, 
J. J. Koopmans, 

Perc. 2, metselwerk, . 
Bookers, te Prinsenhage, voor f 4050. 

Massa, ingek. 6 bilj., als: 
.1. Dielen, f 8465 
J. P. Kleiner, • 7780 
C. de Kanter, » 7628 
W. P. Reichardt, » 7564 
A. v. tiils, • 7085 

Gegund in massa aan A. v. Gils, voor /' 7086. 
*-IIo K v , 11 Maart • het bouwen van een bureau 

van politie en woning voor den hoofdcommissa-
ris, aan het Alexanderplein: minste inschr. A 
Stigter, te 's-Hage, voor / 47,631. 

N.ardlareu, 11 Maart: het bouwen eener 
behuizing voor J. R. Hcenderken, te Noordlaren, 
onder beheer van den architect J. P. Hazeu, te 
Groningen; ingekomen 19 bilj., als: 
A. J. Dielman, te Assen, 
Van Zoelen, » idem 
B. v. Eerden, » Ten-Post, 
W. D. Rotschiiffcr, » Bedum, 

» idem 
• Tinanrloo, 
» Ten-Post, 
» Stedum, 
» Zuidlaren, 
» Bedum, 
» Annerv.-kanaal, 
» Kiel-Windcweer, 
* Bedum, 
» Zuidlaren, 
I Bedum, 
» Haren, 
H Bedum, 
» Zuidlaren, 

idem 

/ 9319 
» 8919 
» 8895 
• 8843 
» 8810 
o 8800 

idem » 202,800 

S. Meije.-, 
A. Smege, 
H. Wieringa, 
J. Pot, 
H. de Vries, 
L. Los, 
B. Borgers, 
G. Kliphuis, 
H. Smit. 
H. Mattien, 
T. Bos, 
A. Sikkons, 
Lanib. Dekker, 
H. A. Zondag, 
H. Steenstra. 

Naorrilmrii. 11 Maart: bet bouwen van oen 
gebouw voor catechisatielokaal, onder beheer van 
den architect J . P. Hazeu, te Groningen; ingek. 
20 bilj., als: 

te Bedum, f 2734 
» Kiel-Windeweer, » 2609 

» 8700 
• 8648 
» 8495 
» 8450 
> 8440 
» 6295 
» 8260 
• 8249 
» 8245 
» 8197 
» 7410 

7385 

A. 't Hooft, 
A. Korbijn Jr., 
Wed. M. v. Bezeij 
J . 't Hooft, 
Th. v. Loo, 
W. 't Hooft, 
gegund. 

Perc. 2, timmerwerk enz.; ingek. 5 bilj., als 
te Nurnansdorp, 

» Zuid-Beierland, 
» Nurnansdorp, 
» Zuid-Beierland, 
• Nurnansdorp, 

» idem 

» 670 
» 670 
» 668 
» 660 

• 650 

A. Bogaerds, 
J. Visser, 
G. Maaten, 
A. Weijers, 
J. Beukcma, 
J . P. Hcukema en J. 

Maaten, 
gegund. 

Zierik-.ee. 10 Maart: de levering van 2590 
M 3 grint, in 2 perceelen: lo. 1250 M' onder
houdsgrint voor de rijbanen over de dijken enz. 
van het waterschap Schouwen; ingekomen 2 
bilj., als: 

per M' 
H. L. v. d. Ende, te Zieriksoe, ƒ 1.425 
L . Bakker Wz., > Sliedrecht, > 1.36 
gegund. 

2o. 1340 H* onderhoudsgrint voor de buiten
wegen in Schouwen; ingek. 2 bilj., als: 

per M» 
H. L. v. d. Ende, te Zieriksee, ƒ 1.86 
L. Bakker Wz., • Sliedrecht, • 1.30 
gegund. 

Haardplaat, 10 Maart: het maken van werken 
tot verbetering der uitwatering door de sluis bij 
Nummmer één in den calamiteusen Hoofdplaat-
polder: ingek. 6 bilj., als: 
11. v. d. Beek, Zaamslag, ƒ 98,000 
J . Leys, Nieuwdorp, > 92,900 
P . de Vriend, Sas-van-Gent, i 90,900 
F. W. Dekker, Sliedrecht, • 77,900 

idem » 196,794 ! H. de Vries, 
idem • 186,210 G. Kliphuis, 

H. Borgei-s, » Annerv.-kanaal, 
H. Smit. » Bedum, 
L. Dekker, » idem 
T. Bos. » idem 
L. Homan, - Zuidl.-veen, 
L. Los, » Bedum, 
A. Smege, • Tinaarloo, 
E. v. Zoelon, » Assen, 
A. J. Dielman, i idem 
W. D. Rottschiiflér, » Bedum, 
II. Wieringa, > Ten-Post, 
3. Pot, » Stedum, 
B. v. Eerde, » Ten-Post 
II. Steenstra. i Zuidlaren, 
G. Wolthuis, > Bedum. 
H. A. Zondag, i Zuidlaren, 
II. Mattien, • idem 
A. Sikkens, » Noordlaren, 

Middelburg, 11 Maart: het maken van twee 
dukdalven van groenharthout in de buitenhaven 
te Vlissingen; ingek. 5 bilj.. als 

te Nurnansdorp, ƒ 1650 
I idem 
» idem 

idem 
Westmaas, 
Nurnansdorp, 

1500 
1418 34 
1320 
1307 
1198 

2598 
• 2595 
» 2500 
» 2450 
» 24.19 
» 2400 
» 2380 
» 2358 
» 2323 
> 2323 
» 2320 
» 2310 
» 2305 
I 2195 
» 2190 

2095 
2087 
2083 

B I J V O E G S E L 

W. H. de liaan, 
IJ. Bijl, 
J van den Hoek, 
J. van der Vlugt jr. 
C. de Groot, • 
Raming 

te Elden (Eist), 
» Vlissingen, 
» Middelburg, 
• Dordrecht, 
5 Sliedrecht, 

ƒ 8777 
« 8614 
• 8340 
» 7750 
» 7647 
» 8500 

Mijdrecht, 11 Maart: voor rekening van de 
derde bedijking Mijdrochtsche droogmakerij 1°. 
de levering van 490 M 3 . grint; ingek. 2 bilj. als; 
Jacob Velenturf, te Mijdrecht, / 2.21 
Willem Velenturf » » » 2.19 
Aan den laagsten inschrijver gegund. 

2». de levering van 260 M 3 sintels; ingek. 5 
bilj., als: 
Jozef Visser, te Mijdrecht. 
Jacob van der Laan, i VVilnis, 
Cornelis van der Donk » idem 
Pieter van Trigt, » idem 
Arie Evkelholl', i Mijdrecht, 
Gegund aan P. van Trigt voor . 

30. de levering van 400 M'. grint voor de 

Jemeente Mijdrecht, ingek. 2 bilj. als 
Bcob Velenturf te Mijdrecht 

Willem Velenturf » » 
Gegund. 

/•0.80 
» 0.78 
» 0.72 
» 0.64 
» 0,59 

0.64 

ƒ 2 . 2 6 
» 2.24 

D E O P M E K K E K 
van ZATERDAG 19 MAART 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 21 Maart. 

Osiendrrrht , te 11 uren. door burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten der gemeenteschool, met bijlevering van alle materialen enz. 
Inl. bij den architect R. II. C. van Someren, te Bergen-op-Zoom. Aanw. 
gehouden. (Zie adeert. inn9. 11.) 

Pannerden (Geld.), te 11 uren, aan het veerhuis bij Herm. Reijmer: 
het afbreken eener oude en het bouwen eener nieuwe schuur. Aanw. 
te 9 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het gewoon onder
houd van en het verrichten van herstellingen ged. '87, aan sluis- en 
waterwerken, scheepvaartinrichtingen enz. Inl. hij den stadsingenieur, 
raadhuiskamer 106. (Zie adeert. in «°. 11.) 

Makkum, te 12 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 
der Vijf-deelen-zeedijken-buitendijks, in het logement >ide Prins": de 
gewone werken aan de zeeweringen van het waterschap, ged. '87, in 
diverse perceelen. Inl. bij den opzichter J. R. Posthuma, te Almenum. 
Aanw. gehouden. 

Mak ku in, te 12 uren, door het dijksbestuur van het waterschap der 
Vijf-deelen-zeedijken-buitendijks, in het logement »de Prins": het uit
baggeren van 800 M. dijksvaart. Inl. bij den opzichter J. R. Posthuma, 
te Almenum. 

'o-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van het ijzerwerk; voor onderstellen van gesloten goederenwagens, ten 
dienste der Staatsspoorwegen op Java 

Amsterdam, te 12 uren, door de directie van het Entrepot-dok. aan 
het bureau: het bouwen van een pakhuis. 

Medembllk, te l uur, door dijkgraaf en heemraden der Vier 
Noorder-Koggen, in het Koggenhuis: het uitvoeren van grond- en 
steeuglooiingswerk, op dijksnummer 13, aan den Westerdijk onder 
Aartswoud. Aanw. gehouden. 

's-Hage, te l uur, door burg. en weth.: het bouwen van een machine
gebouw en schoorsteen tot plaatsing van het pompwerktuig voor de 
rioleerinp van het z.-o. gedeelte der gemeente aan het einde der Eek
straat, aldaar. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 2 uren, door de Hollandsehe-IJzeren Spoorwegmaat
schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: 

lo. het uitvoeren van onderhoudswerken op den spoorweg Amster
dam—Rotterdam en Haarlem—Eitgeest—Ilmuiden, in 7 perceelen. Ra
ming /' 46.100. 

2o. liet uitvoeren van onderhoudswerken op het haanvak Amsterdam, 
in 2 perceelen. Raming ƒ 43,744. (Zie advert, in «°. 10.) 

Llempde (N.-Kr.), tc 2 uren. door het R -K. kerkbestuur, bij den 
herbergier B. van der Sanden: het bouwen van een liefdegesticht met 
scholen en aaiihoorigheden. lid. bij don bouwkundige J. Ileijkants, te 
Erp. Aanw. gehouden. 

Kleuwvcen (Z.-U.). te 3 uren. door het R.-K par. kerkbest. van den 
li. Nicolaus. in het kolïiohu's van de Wed. Van Vliet, aldaar: het hou
wen van een toren vóór de kerk met eenige herstellingen aan de kerk 
zelve. Inl. bij den architect E. J. Margry, te Rotterdam. Aanw. 21 
Maart, te 12 uren. 

Ncliledam, te 4 uren, door E. II. .1. Sas: het amovoeren en weder 
tot woon- en winkelhuis inrichten van het pand, gelegen hoek Hoog
straat en Koemarkt, aldaar. Aanw. gehouden. 

Hlddelsl urn ((iron), te 5 uren. door Mr. G. W. II. Baron van Imhoff, 
ten huize van den logementhouder J. Mooriag: eene belangrijke herstel
ing van de boerderij te Westerwijtwerd. Aanw. gehouden. 

IMnsdag', 21 Maart. 
/.utIVII. te 12 nren, door burg. en weth.: de levering van a. 25.000 

bVii-ahinkeien lil, , , h. 10,000 Niedermendiger-hasaltlavakeien I*/.,, e. 
340,000 straatklinkers, d. 975 M< rioolbuizen. (Zie advert, in »°. 11.) 

Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
bewaarschool met bovenwoningen nabij de VIietkade. Inl. aan het 
stadstimmerhuis. Aanw. gehouden, iZtr adeert. in »*. 10.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 457, het maken van 
een gebouw voor privaten waterplaatsen en bergplaatsen en eenige 
l'ijkomende werken op het station Leeuwarden. Inl. bij den soetie-
ingenieur E. I- de Sonnaville, te Groningen. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 36U0. (Zie advert, in »°. 11.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen., aan het centraalbureau: Bestek no. 458. het maken van 
Cfii zijspoor met los- en laadplaats en het verrichten van daarmede in-
^rUmd-staando werken, op èiv halte DaifseTi. Inl. bij den sectie
ingenieur W. J. Klerk de Reus, te Meppol. Aanw. gehouden. Raming 
/' 4150. (Zie adeert. in ••. II.) 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van 30.01)0 KG. 
f-'ietlood, ten dienste van de socket verbindingen van gegoten-ij ze ren 
''ui/en. 

Woensdag, 23 Maart. 
's-Ilage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verrichten van baggerwerk in het Scheur, beneden Maassluis, ter ver
dieping van het groot scheep vaarwater met bijhehoorende werken, een 
l'o ander voor de verbetering van den waterweg langs Botterdam naar 
jee. Inl. hij den eorsUiarmezeud-in^enieur Eeemans, te Kotterdam, en 
den ingenieur Steijn Parvé, te Hoek-van-Holland. Aanw. gehouden. 
Raming f 214,550. 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. en/..: het 
voortzetten der verruiming van de doorgraving te Hoek-van-Holland, 

voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. 
bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den 
ingenieur Steijn Parvé, te Hoek-van-Holland. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ87 ,800 . 

Welduni (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Baarderadeel: 
lo. de levering van 900 stère gewasschen riviergrint; 
2o. het lossen der schepen en het vletten van de grint naar de plaat

sen van opslag; 
8o. het rijden van de grint bijlangs de wegen. 
'o-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen van de toegangswegen naar de stations van den spoorweg 
van Groningen naar Delfzijl. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
der Staatsspoorwegen, te Amsterdam, en den sectie-ingenieur, te Gro
ningen. Aanw. gehouden. Raming f 4200. 

'o-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verbouwen van een gedeelte van het hoofdgebouw en het uitvoeren van 
eenige andere werken op het station Zwolle. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 13,100 

li o hit. te VI uren, floor burg. en weth. van Herwen en Aart: het 
bijbouwen van een vierde lokaal aan de openbare school te Eobit, met 
de levering van alle materialen enz. Inl. bij den architect G. H. 
Publiekhuijsen, aldaar. Aanw. 23 Maart, te 10 uren. 

Amsterdam, tc l uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw N.-Z. Voorburgwal no. 212: de levering van diverse benoodigd-
neden ten behoeve van 's Rijks overzeesche bezittingen, in 46 perceelen. 

Groningen , 's avonds te 8 uren, door den architect G. Nijhuis, 
voor J. A. Poelman, in het koffiehuis de Beurs: het afbreken eener 
behuizing aan de Rademarkt, get. lett. R. no. 198 en het bouwen 
eener winkelbehuizing met bovenwoning en pakhuis. Aanw. gehouden. 

Nleuweramntel, door den architect H. G. .lansen, in het café Maas: 
het bouwen van twee hoerenhuizen, op een terrein aan de Verlengde 
Vossiusstraat, te Amsterdam. Aanw. 21 en 22 Maart, te 11 uren. (Zie 
adeert. in n°. 11.) 

Donderdag, S4 Maart. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, op het bureau der genie: het maken van een 
gebouw tot verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten te Amster
dam. Inl. bij genoemden ingenieur. Bilj. inzenden uiterlijk 23 Maart 
vóór 3 uren. Raming ƒ 20,000. 

Enkhulzen. te 11 uren, door den directeur van het Ryks-algemeen-
hetonnit gsmagHzijn: de levering van eene partij dennen platen, grenen 
ribben, enkele latten en nerva-sparren. 

's-Hage, te 12 uren, door den directeur der's Rijksgieterij van bronzen 
geschut, in 's Rijksgieterij, Kanonstraat 16: de levering van 55,000 KG. 
roodkoper in blokken. 

(•rouw (Fr.), te 12 uren, door burg. en weth. van Idaarderadeel: het 
maken en stellen van twee houten ophaalbruggen, nl, eene te Idaard 
en eene te Grouw, met bijlevering van alle materialen enz. Inl. bij den 
geiueentebouwkiindige te Grouw. Aanw. gehouden. 

M .-Maarteiiftdijk (ZeoU, te 12 uren. door het best. van het water
schap St.Maartensdijk, iu het gemeentehuis: de levering van 325 M a 

onderhoudsgrint. vrij aan den wal. henevens lit) M3brikken, ter plaatse 
aan den Noonljwilder door den dijkbaas aan te wijzen. 

Groningen, te 123

IS uren. door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen van het dvaaihrugje over den mond van het ka

naal in de voormalige linie van Helpman. 
2o. het leveren van eiken- en grenenhout voor het dek der brug in 

de Boteringestraat, onder bijlevering van alle daartoe noodige bouw-
stollën, arbeidsloonen, transporten enz. Bilj. inzenden uiterlijk 23 Maart, 
vóór 4','j uren. 

Zlcri'kftce. te l uur. door het ilagelijksch best. van het waterschap 
Schouwen, aan 's Eaudskamer: liet met 7 zinkstukken, een kraagstuk 
en 2 aansluitingen verdedigen van den nuderzoeschen oever, tusschen 
de raaien X en XIII van het district Borreiulainme. ten noorden van 
het westerhavenhoold van Zieriksee, met de voorloopige bestorting dier 
werken, volgens het bestek no. 121. Aanw. 21. 22 en 23 Maart, van 
10—2 uren. 

Cielllkuin (Geld.>, te l uur. door do poldorbosturou van Hellouw en 
Haatten, iu de inachinistwoning bij het stoomgemaal van genoemde 
polders: 

lo. het maken van een gemetselde keering met puntdeuren in de 
molenwetering nabij genoemd stoomgemaal; 

2o. het maken van een doorgraving in de kade tusschen genoemde 
wetering en de boezem van genoemd stoomgemaal; 

3o. het verrichten van eenige herstellingen aan de inachinistwoning, 
alles in een perceel. 

[nl. hij den opzichter H. Leemhuis, te Zalt-Bommel. Aanw. 2-1 Maart, 
te 10'/, uren. 

Apeldoorn, te VU uren, iu het hotel Apeldoorn: het bouwen van 
een mineraalwaterfabriek met woonhuis. Aanw. gehouden. 

Beetgum (FiJJ; te 2 uren, hij 11. de .long: het graven van een kanaal, 
lang p. M. 180 Jl.. in de Terp 'aldaar. Aanw. te 11 uren. 

Groningen, h> 3 nren. door de firma Roijakkets & Zonen: het verf-
werk aan de Nieuwe Ito1' oteringehi 

Groningen, te 8 uren. door den architect. G. Nijhuis, in het koffie
huis «de Beurs": het afbreken van een huis aan de Rademarkt, lett. 
R. no. 198, en het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning en 
pakhuis. Inl, bij genoemden architect. Aanw. gehouden. 

Kaïiwerd (Fr.), door A. H. van Slooten: het buiten eu binnen verven 
van het boerenhuis en schuur op Coimuingastato, te Arum. 

Vrijdag, 2.1 Maart. 
Bergambacht (Z.-H.), tc 10 uren, dooi het best. van den polder 
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Bergambacht, in het voormalig rechthuis: het vernieuwen van de steenen 
brug bijrhet dorp, het leggen van eene hulpbrug enz. 

HeilcveetilulS, te 11'f, uren, door de directie der marine: het 
inrichten van een gedeelte der bootsmanswerkplaats op 's Rijkswerf tot 
berging van victualie. Aanw. 22 Maait, tc 10 uren. 

Graningen, te 12 uren, door het prov. bost.: het vernieuwen der 
beschoeiing aan de westzijde van het verbindingskanaal tusschen de 
Westerhavensluis en dedraaibiug voor de Steenhouwerskado. te Groningen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter L. Edens 
allen tc Groningen. Aanw. gehouden. 

Leeuwarden , te 12 uren, ten kantore van Mr. Horn. Alberda: eene 
vertimuiering aan den poldertnolen iu de Lniiwsmeer, onder Tietjerk. 
Aanw. 21 Maart, tc 11 uren. 

Groningen, te 12 uren, door het prov. best.: het maken en herstel
len van werken tot voorziening van wogen en voetpaden langs de kanalen, 
tegen afslag en afsehuiving, in 4 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur-
en don ingenieur, beiden le Groningen, en de opzichters B. Wertmölder, 
te Winsum , en H. Hos, te Loppersum. 

• -lingo, te 1 uur, door burg. en weth.: het rioleeren van de Van-
Basseustraat te 's-llago. Aanw. 23 Maart, te 11 uren. 

Arnhem, te 1 uur, door de architecten G. .1. van Gendt en <\ M.G. 
Nicraad, iu Musis Sacrum: het bouwen eener villa aan den Velperweg 
te Arnl i. voor rekening van H. .1. van der Voort in de Detouw Jr. 
Aanw. :;3 Maart, te 11 uren. 

Zaterdag, 2O Maart. 
Beverwijk (N.ll.), to 12 uren, door de maatschappij tot exploit, van 

het Noordzeebad Wijk-aau-Zoe, in het stations kolïiehuis: hot bestraten 
van oenen weg. looponde door do buitenplaats Rooswijk en verder door 
de duinen tot aan het zoogenaamde Punschduin te Wijk-aan-Zee. Inl. 
bij don architect I.. J. Rittor, te Haarlem. Aanw. 22 Maart, te 11 uren. 

Utrecht, te 2 uren, dror hot ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerken in 
den gekanaliseerde!! Hollandschcn Usel, in de provinciën Utrecht en 
Zuid-Holland, Inl. bij don hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
lileckmaiin, te Utrecht. Aanw. gehouden. Raining f 2000. 

Groningen, te 8 uren, door de architecten Wegerif en Huurman, 
in het kofliehuis ide Pool": bet houwen van een hotel metstalgebouw, 
benevens het verrichten van eenige aardewerken op een vrij terrein te 
Patorswolde. Aanw. 23 Maart. 

Maandag, Vt Maart. 
Heelstecxwaag (Kr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Opsterland : 
lo. het bouwen van een nieuwe school te Beotsterzwaag. Aanw. 23 

Maart, te 10 uren; 
2o. den verhouw van de school te Terwispel. Aanw. 21 Maart, te 

12 uren. 
Amsterdam, te 12 uien, door burg. en weth..- bet bouwen van 

eene openbare lagere school der le klasse, voor 600 kinderen, op een 
terrein beooston do Veemarkt. Int. bij don stadsarchitect, raadhuiskamor 
no. 101. (Zie advrt. I» »«. 12). 

Zin-lei r (Z.-H.), te 12'/, uren. door burg. en weth.: het uitbre
ken dor verharding van een gedeelte van den Voorweg en het maken 
eener kei- en klinkerbostrating over eene oppervlakte van p. in. 1900 
M 1 , mot hot afwerken der liermen enz. de leverantie ran de keien en 
klinkers alléén uitgezonderd. Aanw, 23 Maart, tc I I 1 , uren. 

's-llage, te 1 uur, door burg. en weth.: hot opruimen van don steenen 
boog in den Zuidwestbuitensingel te 's-llage, on hot daarvoor in de 
plaats Irouwen van eene vaste brug. Aanw. 25 Maart, te 10 uren. 

Ilrlebergen (Utr.), te 1 uur, in .hot wapen van Driebergen' : het 
bouwen van een woonhuis mot bakkerij, aldaar. 

snerk, te 2 uren, bij de Wed. Meijer, in de Nieuwe Doelen: het af
breken van een bestaand en hot bouwen van een nieuw woonhuis op 
het lloogeiul, aldaar. Inl bij don architect A. Breunissen Troost, 

lilnadag, 2» Maart. 
Loosdulnen. te 11 uren, door burg. cn weth.: hot verhouwen der 

tweede openbare school, gelegen te llalfwog-l.oosdiiiiien. Aanw. 24 Maart, 
te 11 uren. 

Groningen , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan hot gebouw van het prov. best.: het onderhoud van don llollards-
dijk en van de landpunt Reide, van 1 Mei '87—31 Dee. '90. Inl bij den 
hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur, te Groningen, en den 
opzichter Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 26 Maart. Raming ƒ 8130. 

'allage, te 12 uren, door het ministerie van liuanciën: het onder
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan het rijksgebouw 
te Sneek, waarin gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en van 
het kadaster. Inl. bij den bouwkundige voor de landsgebouwen in het 
le district, te 's-llage. Aanw. 21 Maart, te I I 1 , uren. (Zie advert, 
in »°. 10.) 

's-llage. tc 12 uren, door het ministerie van liuanciën: het onder
houden en herstellen van het gebouw te Maastricht, waarin gevestigd 
zijn de kantoren van de hypotheken en het kadaster, van den dag, 
waarop de aanbesteding wordt goedgekeurd tot en met 31 Maart '9'. 
Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e distriet, te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter .1. J. G. Rinkes, te Rreda. Aanw. 21 Maart, te 1' , uren. 
(Zie advert, in n«. 10.) 

Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van de 
Rijnhaven en verrichten van baggerwerken in de Binnenhaven, de 
Entrepóthaven cn de haven aan de Katendrochtschekadc. Int. aan het 
Stadstimmerhuis. Aanw. 22 Maart, te 11 uren. (Zie advert, in n: 11.) 

II engeloo, tc 1 uur, door de directie der Ned. katoenspinnerij, in het 
Beursgebouw: het bouwen van een pakhuis met pak- en weegkamer, 
zoomede haspelzaal en de vergrooting der magazijnen met toebehooren. 
Inl. by den architect J. Moll, te Hengoloo. Aanw. 29 Maart, tc 10 uren. 

Benschop (Utr.), te 1 uur, door net R -K. kerkbest, in de herberg 
de Zwaan: het bouwen van cen kerk met toren, traptnrens, doopkapel, 
sacristie en zangkoor, alsmede het bouwen van een noodkerk en het 
sloepen der oude kerk, Inl. bij den architect A. Tepe, te Utrecht. Aanw. 
29 Maart, te 10 uren. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van gegoten-ijzeren 
buizen, hulpstukken en toebehooren, tot een gezamenlijk gewicht van 
1,935,046 KG. (Zie advert, in »«. 11.) 

Woensdag, (IO Maart. 
Enschede, tc 12 uren, door John. Tattersall, ten kantore der firma 

Tattersall en Hnldsworth: het bouwen van een magazijn, stalling, 
wagenhuis en bijgebouw. Inl. bij den architect J. Mol], te Hengeloo. 
Aanw. 30 Maart, te 10 uren. 

Krallngen, te 2 uren, door burg. en weth.: het verbouwen en ver
grooten der school voor openbaar lager onderwijs aan de Kortekade, 
aldaar. Aanw. 23 Maart, te 10 uren. 

Oandardag, SI Maart. 
'•-Boach, te 10 uren. door burg. en weth.: 
lo. het leveren van 76,000 stuks grèskeien, voor trottoirs; 
2o. het leveren van p. m. 400 M' behakte hanl-teenen trottoirbanden. 
Inl. bij den gemeente architect. (Zie advert, in «». 12.) 
tttavenlsse, te 10 uren, door het liest. der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Stavenisse, in het gemeentehuis: het verdedigen 
van den onderzeesellen oever door steenbestorting aan de waterkeering 
van genoemd waterschap. Aanw. 23 en 28 Maart, van 11—1 uren. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het verbeteren van een gedeelte der 
kade op het eiland Urk, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenaer, 
te Hoorn. Aanw. 24 Maart. Raming ƒ 2470. 

i Haarlem, te II uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verbetering van 
den omringdijk op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, cn den ingenieur 
Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 24 Maart. Raming ƒ 4400. 

Menaldumodeel, te 1 uur, door burg. en weth.: het stichten van 
eene openbare lagere school met ondcrwijzerswoning, te Boxum. 

Vrijdag, 1 April. 
Boraelc, tc 10 uren, door bet best. der waterkeering van het cala

miteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteusen polder Borsele, 
in de directiekamer: het maken van eene inlaagkade met bijkomende 
werken in het calamiteuse waterschap Ellewoutsdijk. Aanw. 25 en 28 
Maart, van 10—12 uren. Raming f 60,000. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: liet 
uitdiepen van eenige kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer 
bij de provincie Friesland, in II perceelen. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het 
driejarig onderhoud van: 

lo. de vaste brug bij het Workumer tolhek en de ijzeren draaibrug 
over den Scharsterrijn met brugwachterswoning, alsmede van tonnen, 
bakens en peilschalen in- en langs provinciale vaarwaters, in 2 perceelen; 

2o. den provincialen I.indedijk met de daarin liggende schutsluis en 
hijbeboorende woning, benevens twee tolwachterswoningen en eenige 
tonnen en peilschalen, in 2 perceelen. 

Alles van 1 Mei '87 tot en met 30 April '90. 
Kapelle (Zeel.), ten dienste der gemeente, bij den secretaris: de 

levering van 300 M 3 onderhoudsgrint. 
Zaterdag, % April. 

Zevenhuizen (Z.-H.), dooi' burg. en weth.: het maken van een 
keibestrating in bovengenoemd dorp. Inl. bij den ingenieur II. Paul. 
Aanw. 30 Maart, te 11';, uren. 

Maandag, 4 April . 
Maastricht, te 10 uren, door hot ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: hot leveren en verwerken van 
' onderhoudsmatorialeu op den Rijks-grootenweg le klasse Maastricht— 
; Nijmegen. Inl. bij den hoofdingenieur en 'den ingenieur Hekaar, beiden 
i te Maastricht, Aanw. 23 Maart. Raming > 3690. 

Maai!richt, tc 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
i het gebouw van het prov. best.- het verrichten van haggerwerk tot 
1 verbetering van de Zuidwillemsvaart, tusschen sluis no. 14 endeNoord-
! Hrabantschc grens bij sluis Do. 13, in gemeente Nederweert. Inl. bij den 

hoofdingenieur en den ingenieur Bekaai', beiden te Maastricht. Aanw. 
! 28 Maart. Raming ƒ 2300. 

Maaxtricht, te 10 uren, door het ministerie van waterst, enz., aan 
, het gebouw van het prov. best.: bet maken van paalregelwerk met 
j tuinen enz., langs de kanaalboordeii der Zuid-Willemsvaart, in de ge

meente Weert Inl. hij den hoofdingenieur in het 7e district en den 
ingenieur Bekaar, beiden te Maastricht. Aanw. 28 Maart. Raming 

; / 10.000. 
i Haast richt. te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: het maken van bestrate goten enz., op 
I den Rijks-grooten weg der le klasse Maastricht—(lattice. Inl. bij den 
1 hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaar, beiden te 

Maastricht. Aanw. 28 Maart. Raming f 2000. 
! Hertsier*,»aag (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen 

van een ijzeren draaibrug met houten landhoofden te Kortezwaag. 
Aanw. 21 Maart, te 10'/j uren. 

S-Hage, te 111/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de aanleg van eene klinkerbestrating 
ter vervanging van de grintbaan op den Katendrechtschendijk, deel 
uitmakende van den Rijksweg der 2e klasse no. 4. van Katendrecht naar 
de Oude-Maas. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te's-llage, 
den ingenieur, te Brielle, en den opzichter Baumann, te Dordrecht. Aanw. 
26 Maart. Raming ƒ 10,500. 

Mak klim, te 12 uren, door het dijksbest. van Wonseradeels Zuider-
zeedyken, in het logement >de Prins": het verrichten van de gewone 
onderhoudswerken aan de zeewering, ged. '87. Inl. bij den dijksopzichter 
te Gaast. 

Dinsdag, ft Apri l . 
Fijnaart (N.-B.), te 10 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 

I der Dorpskeistraat, groot 1023 M 1 . Aanw. 2 April, te 11 uren. 
I Roptazijl (Fr.), te 11 uren, door liet dijksbest. van het waterschap 

der Vijf-deelen-zeedyken binnendijks, in het contributiehuis: de gewone 
werken aan de zeeweringen, ged. '87, in diverse perceelen, waartoe o. a-
bchoort het maken van een nieuw hoofd, ter lengte van 90 M'. Aanw. 
26 Maart, te 1 uur. 

Eist (Geld), te 12 uren, door den dijkstool van het polderdistrict 
Over-Betuwe, in het Ambtshuis: het verhoogen en verzwaren van een 
gedeelte van den Rijnbandijk tnder lictoren en Randwijk, ter lengte 
van ongeveer 2900 M. Inl. bij den dijkmeester, te Gent. Aanw. 22 
Maart, te 10 uren. 

KoplaziJI (Fr.), te 12 uren, dooi- hot dijksbest. van het waterschap 
der Vijfdeelon-zoodijkeii-hiniionilijks, in het contribiitiohuis: do levering 
van: »• 270 stuks 71 dM. granen dijk palen; I,. 1480 stuks 62 dM. idem; 

100 M ' grint; d. löO.OOO hos eiken takken (om trek band p. m, 0.48 M., 
engte minstens 1.10 M.) 

Vrijdag, tt April. 
Amaterdam. te 12 uren. door don prov. inspecteur der directe be

lastingen ten zijnen kantore: hot onderhouden van- en hot doen var. 
•vuige herstellingen aan do gehouwen dor invoerrechten en aceijnson te 
|linuiden, ged. '87, '88 cn '69. Inl. hij den rijksiouwmeester in het lo 
district, tc 's-llage, en den hoofdopzichter der landsgobouwon ü. D. 
Wandel» de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 1 April, te 11 uren. 

Woensdag, 1 3 April . 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

wegruimen van een in de Boveii-Merwode, onder de gemeente Sleouvvijk, 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Dicscn, te 's-Hage, 
den ingenieur Hoogenboom, te Dordrecht, en den buitengewóón-opzichter 
He Hoog, te Gorichcm. Aanw. 6 April. 

Vrijdag. IS April . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

liet gebouw van het prov. best : het driejarig onderhoud van eenige 
werken bij de Oude Hoeve, aan de noordzijde van het eiland Schouwen, 
behoorende tot de zeewerken in de provincie Zeeland. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het He distriet, te Middelburg, en den ingenieur, te 
(Joes. Aanw. 7 en 9 April. Raming f 4048 per jaar. 

'•-Boach, te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
hot gebouw van het prov. best.: de voorziening van de kanaalboor-
don der Zuidwillemsvaart in de provincie Noord-Brabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6c district, te's-Bóseh, den ingenieur Schuurman, 

Nagekomen Afloopen. 
Leeuwarden, 15 Maart: het bouwen van een 

labriek voor zuivelbereiding te Boornzwaag, on
der beheer van den architect W. C. de Groot: 
gegund aan R. Jonkers, Oosterlittens, voor ƒ 6886 

i.roiiingen. 18 Maart: het herleggcn van een 
vak steenglooiing, onder gedeeltelijke vervanging 
door eene glooiing met bekapping van bazalt, 
en vemvanng en verhooging van het bovon-
aardpioliel aan den zeedijk ten Z.-O. Delfzijl na
bij Tieinel en voor het opbouwen van hoofd no. 9 
ten N.-W. Delfzijl, voor rekening der provincie 
(ironingen; ingek. 18 bilj., als: 
J. Kerkstra, te Lauwerzijl, ƒ 21,330 
W. de Vries, * Zoutkamp, » 21,300 
K. Lentz, » Ruischerbrug, » 20.999 
A. Woldringh, » Zoutkamp, » 20,921 
J. v. d. Berg, » Ulrum, » 20,900 
II, K, van Buuren, » Delfzijl, » 20,500 
J. Heikens, » Appingedam, » 20,290 
A. Schreuder, » Groningen, » 20,271 
II. Kramer, « Midwolde, » 20,125 
J. Veldkamp, » Bedum, » 20,130 
H. van Dijk, » Groningen, » 19,994 
W. Bos, • » idem » 19,920 
J. Hemmes Nz. » Farmsum, » 19,840 
J. N. Kruizinga, » Groningen, » 19,820 
(i. C. M. Rottinghuis, » Delfzijl, » 19,787 
('. P. Bakker, • Staveren, » 19,566 
II. Dijkstra, » Kollum, » 19,543 
II. L. Cusveller, » Staveren, > 18,115 

te Vucht, den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. en den opzichter 
Ponuuée. te AarleRikstel. Aanw. 9 April. Raming ƒ 7C00. 

's-Bosch, te lOl/i uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van hot prov. bost.: het voortzetten dor ooververdodiging 
door steonglooiing langs een gedeelte van hot kanaal do Zuidwillems
vaart. provincie Noord-ürahant. Inl. hij den hoofdingenieur in hot 6e 
district, te 's-Bosch, don ingenieur Schuurman, te Vucht. en den opzichter 
l'oniinée. to Aarlo-Rikstel. Aanw. 9 April. Raming J 50.000. 

's-llage, te 1 uur, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 
levei en. bereiden tegen bederf, vervoeren en opslaan van palen en 
schoorpalen, ton behoove van de Rijkstelegraaf, ged. '88. Inl. bij den 
inspei'teiir, chef van het technisch behoor der Rijkstelegraaf, te 's-Hage. 

Biggckeckc (Zeel.), te 2 uren, door burg. cn weth.: de levering van 
55,000 straatklinkers. 

Op onbepaalden datum. 
v» leringen. door dijkgraaf en heemraden van het waterschap 

Wieringen: 
lo. het maken van 2 aardprofielen, gedekt met steenglooiing enklin-

kertglooiing, alsmede het verzwaren der dijk; 
2o. liet maken van een hoofd; 
3n. liet maken van een aardproliel, gedekt met stcenglooiing; 
4o. het verlengen van een hoofd; 
5o. liet maken van een aardproliel, gedekt met steenglooiing. 
Inl. bij den opzichter S. B. Gorter. 

Prijsopgaaf gevraagd door de Holl. IJzeren spoorwegmaatschappij 
voor de levering, franco waggon station Botterdam of Delft, van 
25,000 stère ballastgrint 
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AANBESTEÜ1NGEN. 
Numansderp, 9 Maart: het bouwen vaneen 

woonhuis met schuur on stallingen, voor N. M 
Niemantsverdriet; minste insehr. waren: 
timmerwerk met smeewerk, ,1. Ueukema, Nu-

mansdorp, ƒ 1299 
metselwerk, A. Hooft Nz., idem I 776 
verfwerk, J. H. v. Eimcren, idem » 112.60 

Haaren (bij Oostcrwijk), 10 Maart: het bou
wen eener boerderij met aanhoorende werken, 
op het terrein van het klooster; ingekomen 6 
bilj., als: 
H. Brekelmans, Heivoort, / 6100 
Ant. Spooren, Esch, » 6054.67 
C. Panen, Haaren, » 4220 
W. Okkes, Zevenaar, » 4178 
Gebr. v. d. Struijek en J. v. Rijt, 

Oosterwijk, » 4045 
gegund. 

'•-Bosch, 11 Maart: het uitvoeren van bagger
werken, tot het onder proliel herstellen van het 
kanaal de Zuldwillemsvaart tusschen Vechel en 
Helmond; minste inschrijver N. v. Haaren, te 
's-Uosch, voor f 15,940. Raming / 17,000. 

krabbrndijke. 11 Maart: het maken van 
een oesterput met los- en laadplaats voor en aan 
den zeedijk van den Oostpolder te Krabbendijkc, 
voor J. Adam, te Goes, en A. Iluteijn c. s., te 
Krabbendijkc. Gegund aan I. B. van Acker, te 
Hansweerd, voor ƒ 7325. 

Lelden, 11 Maart: het maken van fabrieks
gebouwen en daarmede in-verband-staande wer
ken, onder beheer van den architect W. F. van 
der Heijden; ingekomen 14 blij., als: 
H. A. v. Wouw, 
J. Brittijn, 
W. v. (I. Drift, 
Iz. v. d. Kamp, 
N. Peri|uin, 
H. J. Sleots, 
A. Verhoog, 
P. Hasselhach, 
A. Dorregeest, 
H. de Jong, 
N. Bink, 
T. Los, 
P. C. de Vrind, 
W. A. G. Jansen, 

K a l i u m , 11 Maart: het leveren van machinaal 
grenen- en vurenhout tot het bouwen eener 
houten noodkerk; niet gegund. De leverantie is 
ingehouden. 

«- l lage , 11 Maart: het bouwen van een 
politiebureau en woning voor den hoofdcommis
saris aan het Alexanderplein; ingekomen 8 
bilj., als: 
Gebr. Houtman, te 's-Hage, / 66,874 
W. v. Leeuwen, » Hellevoetsluia, > 53,789 
H. R. Mirande, > 's-Hage, i 60,944 
A. C. Paardekooper, i idem > 49,150 
J. L. Wcrders, » idem » 48,360 
D. Kerrebün, r> idem > 48,000 
V. Bergen Henegouwen,» idem • 48,000 
A. Stichter, » idem • 47,631 

Joure, 11 Maart: het amoveeren en weder
opbouwen van het huis van H. P. de Jong, 
onder beheer van den architect Joh. H. Borger; 
ingek. 5 bilj., als' 

te 's-Hage, ƒ 3L.800 
• Leiden, 1 24,405 
* idem » 23,800 

idem » 22,160 
• Berkel, » iU,:,80 
1 Leiden, B 2l.fir>9 
s idein » 21,000 
1 idem i) 20.950 
» Alkmaar, » 20.Ü48 
1 Leiden, ï 20,760 
» idem » 20,719 
• idem » 20,473 
> idem i 20,420 
• Utrecht, > 19,880 

Verfwerk, ingek. 3 bilj., als: 
II. J. te Siepe, te Winterswijk, / 175 
A . J. Ringefink, a Terborg, • 74.90 
A . L. Polman, > Etten, • 58.76 
gegund. 

Hneek, 12 Maart: het afbreken en weder
opbouwen van het perceel, wijk 2 no. 31, aan 
den Oostzeedijk, onder beheer van den architect 
J. P. Hogendijk; ingek. 7 bilj., als: 
C. Visser, tc Sneek, ƒ 4472 
N. Molenaar, > idem • 4195 
M. Rondema. » idem > 4093 
Th. Visser, i idem » 3987 
T. v. d. Steele, > idem i 3940 
J. de Graaf, » idem > 3767 
K. Reidsma. > IJsbrechtum, s 3520 

Leiden, 12 Maart, voor rekening van het 
hoogheemraadschap Rijnland: In. het maken van 
een ijzeren brug over net kanaal te Oegstgeest; 
gegund aan Langezaal Sc, Zn., te Leiden, voor 
ƒ 4487. 

2o. het maken van een draaibrug over de 
Kolksluis te Spaamdam; gegund aan I'cnn en 
Bauduin, te Dordrecht, voor ƒ 1884. 

Doornspijk, 12 Maart: het bouwen van een 
openbare lagere school te Kamper- Nieuw stad 
onder beheer van den architect L. W. van der 
Made, te Harderwijk; ingek. 8 bilj., als 
" 1 1 " te Urk, 

• Epe, 
Kampen, 

3o. 300 strekkende M. kantsteenen; ingek. 5 
bilj., als: 

per str. M. 
Van Noorden en Schwerzel, Rotterdam, ƒ 3 
F. Bodson, Mook, » 1.2a 
E. Janssen en E. Burlion, Luik, » 1.19 
II. Trooster, Zwolle, s 1.09 
II. J. Bosman, Rotterdam, » 0.85 

4o. 250,000 straatklinkers; ingek. 6 hilj., als: 
per mille 
f 12.95 
» 1270 
» 12.06". 
» 11.88 
i 11.45 
» U.SIP 

II. J. Buis, 
B. J. ter Haar, 
D. Rckveld, 
II. Kroese, 
M. de Groot, 
W. Wildeman, 
H. Nagelhout, 
D. Juller Dz., 
gegund. 
Raming 

f 4169 
» 4125 
• 4100 

Doornspijk, > 4069 
Kampen, i 4050 
Oldebroek, « 3679 

idem > 3677 
idem » 3647 

/4120 
Leur, 12 Maart: het bouwen eener predikants

woning voor de Herv. gemeente; ingekomen 6 
bilj., ais: 
F. N. de Rooy, te Dinteloord, ƒ 8999 
M. Lips, > Etten, > 8870 
J. D. Claas, i idem » 8225 

Schuilei-, » Raamsdonk, » 7319 
A. D. Lucas, » Zevenbergen, > 6997 

Augnstlnusga, 12 Maart: het bouwen van 
een nieuw inolenaarsbuis te Oostermeer; ingek. 
5 bilj, als 

tc Oostermeer, 
Kloostertille, 

L. H. Eldering, 
D. S. v. d. Meer, 
F. H. Tillema, 
R. G. Bloembergen, 
P. H. Hos, 
gegund. 
Raming 

's-Hage, 12 Maart: 
koetshuizen met 

Eestrum. 
Rottevallc, 
Kouten. 

/ 1600 
• 1450 
» 1294 
» 1253 
• 1176 

f 1260 
I 

J. II. Bosnia, te Joure, f 4632 
H. J. Frankena, > idem > 4600 
W. D. v. d. Heide, > idem i 4299 
H. W. v. d. Veen, > idem > 4284 
Cornel en De Jong, > idem i 4088 
gegund. 
Raming f 4687 

Terborg, 11 Maart: het afbreken en weder
opbouwen van het woonhuis van G. H. Eggink. 

Metselwerk, ingek. 5 bilj., als: 
H. J. te Siepe, Winterswijk, f 287 
H. Sogers, Didam, » 242 
G. Bloemink, Terborg, » 210 
J. Jansen Gz., idem > 209 
H. Jansen, Bredenbroek gem. Gendringen,» 161 
gegund. 

Tii immer werk, ingek. 7 bilj., als: 
G. Bloemink, te Terborg, 
J. W. Oosterink, 
H. Onstenk, 
H. J, te Siepe, 
H. Segers, 
J. II. Wassink, 
W. te Kioeze, 
gegund. 

Ambt-Doetichem, 
• idem 
• Winterswijk, 
> Didam, i HZJJ 
> Ambt-Doetichem, > 821.59 
> Terborg, > 282 

ƒ420 
ï 405 
> 404.44 
» 366 

het bouwen van 3 stal
hoven woningen aan den 

Kanaalweg bij het Van-Stolkpark, voor G. M. van 
der Kuijlen en II. J. Kruijswijk, onder beheer 
van den architect Joh. Mutters Jr.; ingekomen 
8 bilj. als: 
P. Bleijenburg, Rotterdam, / 16,973 
J. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, » 16,790 
Jac. Vos, idem > 16,630 
A. Stigter, idem > 16,200 
Valk, Rijswijk, , 16,190 
Gebr. de Vos, 's-Hage, j> 15,799 
Gebr, Houtman, idem » 15,106 
H. J. Heiman & Zn., Rotterdam, > 14,870 
gegund. 

Zwolle, 12 Maart, voor rekening der ge
meente: lo. de levering van Ourthe-keien 
48,000 stuks %, en 46,000 stuks '»/„; ingek 
11 bilj.; als: 

'Vu "Vis massa 
W. Kleij & Zn., 

Rotterdam, f 85.75 J 71.45 ƒ 8973.95 
A. Kosters, Heeren

veen, 82 71.40 6810.40 
A. Dapsens en H. 

84.95 

M. E. Jansen. Zwolle, 
Sleijster en Woltersom, Arnhem, 
Beek en v. Voorthuijzen, Zwolle, 
F. E. Putters, Huissen, 
J. B. Poppc as Co-, Zwolle, 
J. L. v. Osch, idem 

De gunning is aangehouden. 
Zwolle, 12 Maart: het afbreken der bestaand a 

en het bouwen eener nieuwe stalling met remise 
bij bet Katei veerhuis voor rekening der ge
meente: ingek. 14 ' " • 
A- Houtman, 
C. ter Borst, 
G. Kamphuis, 
1. Pellonkoft ft Zn. 
G. v. l'nen, 
D. Bruins, 
D. J. Sehuppert, 
G. Schutte, 
K. A. v. d. Berg, 
F. Schipper, 
F. H. Noorman, 
1). H. Trooster Jr., 
A. v. Straten, 
L. Meiier, 
gegund. 

Breda. 14 Maart: het afbreken van een ge
bouw in de Veemarktstraat en het wederopbou
wen daarvan, onder beheer van den architect 
A. Verlegh. 

Metselwerk, ingek, 6 bilj., als: 
C. de Kanter, te Breda, 
A. Wiericx-Tack, » idem 
A. Mol, > idem 
A. C. Bom, > idem 

P. Kleiner, » idem 
A. v. d. Heide, » idem 

Timmerwerk, ingekomen 4 bilj., als: 
M. v. Sevenbergen, te Breda, 
L. Cbabot, » idem 
W. F. Reiebardt, » idem 
J. J. Koopmaus, » idem 

Massa, ingek. 8 bilj., als: 

te Zwolle, ƒ6925 
t idem > 4024 
i idem » 3U72 
i* idem » 38iW 
t idem i) 374:! 
» idem » 3740 
» idem » 363fi 
• idem > 3550 
t idem > 3519 
» Geiicmuiden, > 3440 
» Zwolle, » 333.1 
» idem i 3333 
» idem > 3293 
» idem » 8181 

ƒ 3822 
» 3650 
» 3525 
» 8500 
» 3240 
» 309". 

ƒ 36C0 
> 3250 
> 3159 
> 3114 

J. J. Koopmaus, 
J. Schoenmakers, 
W. v. Boxsel, 
Th. Kcssels, 
J. P. Kleiner, 
Nuijten en Mol, 
A. v. d. Heide, 
G. v. d. Velden, 

te Breda, 
idein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ6914 
» 6500 
> 6400 
1 6396 
» 6367 
> 6340 
i 6204 

(987 

68.30 6794.60 

82.82 64.84 8534.70 

71.45 
65.98 

68 

Stukadoorwerk, ingekomen 2 bilj., als: 
H. J. te Siepe, te Winterswijk, 
Th. Piepers, » Terborg, 
gegund. 

ƒ 8 9 
> 88 

Jennes, Yvoir, 
T. J. Smits Jz., 

Dordrecht, 
V. Noorden en Schwer

zel, Rotterdam, 80.35 
H. J. Bosman, idem 77.90 
E. Janssen en E. 

Burlion, Luik, 75 
Neef en De Laveleije, 

idem 77.45 
F. Bodson, Mook, 76.67 

dezelfde 71 
A. Barette, Eindhoven, 

2o. Ben-ahinkeien, 15,000 stuks i i ' I B ; ingek. 5 
bilj., als: 
Van Noorden en Schwerzel, Rotterdam, ƒ 102.80 
T. J. Smits Jz., Dordrecht, > 99.88 
E. Janssen en E. Burlion, Luik, i 92 
F. Bodson, Mook, » 89.80 
A . Jadot, Luik, « 82.95 

66 
66 
62 

6744 
6383.80 

6353 

6366.35 
6332 le srt. 
6905 2e i 
6297 

Gegund in massa aan G. v. d. Velden. 
's-Hage, 14 Maart, voor rekening der ge

meente: lo. het verlagen van eenige riolen te 
Scheveningen; ingek, 4 bilj., als: 
G. Keij, Rotterdam, ƒ 11,700 
C. M. Roozenburg, Naaldwijk, • 8,600 
G. Haasnoot, Katwijk-aan-Zee, i 7,450 
H. .longcnburger, VVaddinksvcen, > 6,970 

2o. het rioleeren en herbestraten der Tasman-
straat; ingek. 14 bilj. als: 
C. M. Roozenburg, Naaldwijk, ƒ 7300 
G. Haasnoot, Katwijk-aan-Zee, » 6990 
C. Vermeulen, 's-Hage, » 6123 
P. v. Vliet, idem , 5777 
J. H. de Swart, idem > 5700 
G. v. d. Drift, idem » 5700 
A. Korteweg, Zevenbergen, > 6400 
L. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, » 5119 
G. Keij, Rotterdam, » 5100 
II. Jongenburger, Waddinksveen, , > 4940 
M. Bot, Vlaardingen, » 4880 
J. de Bruijn, 's-Hage, > 4785 
P. Kraiienveld, idem > 4760 
A. de Waard en J. C. Diercks, idem » 4560 

Harllngen, 14 Maart: het bestraten en rio
leeren van de Kleine Brecdeplaats, aldaar; ingek. 
6 bilj., als: 
J. de Lange, te Harlingen, ƒ 2544 
Jetse Posthuma, » idem » 2277 
G. S. Spoelstra, » idem » 2044 
Gebr v. d. Meer, > idem > 1925 
L. Strak en Joh. Huisman, > idem • 1900 
F. J. Schaafsma, ï idem > 1520 
gegund. 

Nijmegen, 14 Maart: het verbeteren van het 
fort bij Pannerden, onder het beheer der genie te 
Nijmegen, (2e gedeelte); ingek. 1 bilj. van W. 
A. G. Jansen, te Utrecht, voor ƒ 31,780 
Raming . 88,250 

Als aannemer voorgedragen. 
Lelden, 14 Maart: het amoveeren van het 

D E O P M E R K E R . 

perceel, gelegen aan de Vestestraat en het weder
opbouwen van 2 woningen, eene woning achter 
het perceel aan de Heerengracht no. 114 en eene 
binnenverbouwing aan laatstgenoemd perecel, 
onder beheer van den architect G. Blommestein; 
ingek. 9 bilj., als 

ƒ 3383 
> 3323 
» 3299 
» 3294 
• 3288 
> 3225 
> 3180 
» 3160 
i 3100 

van 

Hardeman, te Leiden, 
Feekman, » idem 
Korenhof en Peereboom, » idem » 
De Jongh, • idem » 
Hogevcen, • Wem » 
Sloots. » Wem » 
Rijnswou, » idem » 
V. d. Drift, » idem » 
S. v. Leeuwen, » idem » 

Amsterdam, 14 Maart: het uitvoeren 
baggerwerken in het Westerdok en het IJ vóór 
den mond van de Wcsterdoksluis, benevens het 
diepliouden van de dokken, buitenhavens en het 
IJ, ged. '87; minste insehr. W. Goedkoop Dz., tc 
Amsterdam, voor ƒ 10,000. 

Bovenkerk (gem. Nieuweramstel) 14 Maart: 
het maken van het transept en priesterkoor der 
R.-K. kerk, onder beheer van den architect P. 
. L H . Cuijpers; ingek. 10 bilj., als: 
W. 0. v. Berkum, Nieuweramstel, 
J. Turkenburg, Aalsmeer, 
I. Slenters, Haarlem, 
H. Hendriks. Os (N.-Brabant), 
L. G. Struijcken en J. A. de Bont, 

Utrecht, 
F. Raaijmakei-s, Nieuweramstel, 
I. Roodenrijs, 's-Hage, 
A. Olijkoek, Nieuweramstel, 
H. en W. Kroon en F. v. Kollenberg, 

idem » 37,433.8! 
J. v. Groenendaal, 's-Hage, » 83,716 

l'ranrker, 14 Maart: de levering van p. m 
600 stère grint, franco aan den wal van de 
algemeene opslagplaat» aan de Harlinger trek 
vaart, onder liet dorp Herbaijum, voor rekening 
der gemeente Franekeradeel; ingek. 5 bilj., als: 

per sterc 
G. cn W. Holland, Rotterdam, 
II. v. d. Ilout, Nijmegen, 
Van Koppenhagen & Co., Utrecht, 
J. F. Lips, Nijmegen, 
W. v. Hasselt idem 
gegund. 

WIJh-blJ-Duurstede, 
van 60,000 stuks weinig getrokken straatklinkers, 
voor de gemeente; ingekomen 6 bilj., als: 

B per 1000 
E. v. Bolst, tc Arnhem, 
A. N. Costeru» & Co., • Wageningon 
Sleijster en Woltersom, » Arnhem, 

W. 1. v. Dort, 
H. Breur, 

de Zanger, 
J. Blok, 
W. Brandwijk, 
H. Langbroek, 
Raming 

Zalt-Bommel 

/' 49,546 
» 47,707 
> 40,926 
« 39,340 

I 38,900 
r> 38,460 
. 38.444 
» 37,996 

ƒ 2.23'/: 
2.14 
2.12 
2.10 
2.04'/. 

14 Maart: de levering 

A. Mn 
.1. F:. II. Baron v. Nagell 

v. Ampsen, 
Terwiiidt en Arntz. 

idem 

Amerongen, 
Milligen. 

/ 12.71 
• 12.25 
» 12.10 
» 11.6: 

10.98 
106: 

te Kralingen, 
» Rotterdam, 
» Uselmonde, 
s *s-Gravendeel, 
» Rotterdam, 
> Hillesluis, 

ƒ 8076 
» 3073 
> 3005 
» 2940 
» 2919 
i 2604 
» 3450 

, 16 Maart: het afbreken cn 
wederopbouwen van een woonhuis in de Kerk
straat en het bouwen van eene nieuwe woning 
in de Hoilige-Gceststraat, onder beheer van den 
architect II. Leemhui»; ingek. 4 bilj., als: 
H. A. Kaasjager, te Zalt-Bommel, ƒ 3337 
Roelofs, » Opijneii, » 3291 
A. v. Broekhoven, » Zalt-Bommel, D 3171 
H. v. Boort, » idem » 2828 

Bieren, 16 Maart: het bouwen van cen 
dubbel woonhuis; ingek. 6 bilj., als: 
B. Wyngaardcn, te Deutichem, ƒ 2024 
Schut, • Brummen, » 1720 
J. Maandag, • Uieren, » 1624 
II. Stoltcnforg, » idem » 1514 
L. Enklaar, » idem 8 1423 
Boerstoel, » Brummen, » 1385 

Acht dagen beraad. 
Rotterdam, 15 Maart: de levering van 

diverse materialen voor de gemeente: lo. ijzeren 
schutten voor urinoirs; ingek. 4 bilj., als: 
Erven J. C. Rover te Rotterdam, f 815 
A. J. v. d. Cainmen, » idem » 730 
M. J. Engelman, » idem n 686 
H. A. Hensen, » idem » 576 

2o. hardsteenwerk; ingek. 4 bilj., als: 
Van Noorden en Schwerzel, 

te Rotterdam, ƒ 638.20 
J. D. Peletier, » idem s 441 
II. J. Bosman, » idem » 428 
P. Bergers, » Alkmaar, » 399 

3o. 40 M» leiplaat; ingek. 2 bilj., als: 
Erven H. Trip, te Rotterdam, ƒ 423.41 
De Lint & Co., > idem » 292 

4o. beuken- en iepenhouten brugstrooken voor 
rijvoeringen. 

Voor beuken strooken, ingek. 7 bilj., als: 
E. J. v. Weerelt Ez., Rotterdam, ƒ 59.50 

3 
Gegund aan A. Mos, te Arnliem, voor f 11.63 

per duizend. 
Knschedr. 14 Maart: het houwen van eene 

stokerij, motelkamer, legnlatenrkamcr en berg
plaats'en het doen van verdere veranderingen 
aan de gasfabriek; ingekomen 7 bilj., als: 

II. Rcigeis, f 7697 
W. Lasonder, » 7-192 
G. Beltman A.Gz., » 7100 
J. Tönis on D. Heudink, • 7017.17 
H. ten Cate, » 6 8 ' » 
H. J. Turin. • &»™ 
G. Huekriede, » 6525 
gegund. 

Amsterdam, 15 Maart: het bouwen eener 
boutloodsenz., zonder bijlcvering van materialen, 
onder beheer van den architect A. H. D. Rups, 
te Edam; minste insehr. C. Hoen, tc Nieuwen-
dam. voor ƒ 8600. Gegund. 

's-Hage, 15 Maart: het onderhouden en her
stellen van het gebouw aldaar, waarin gevestigd 
zijn de kantoren van de hypotheken en van het 
kadaster, van 1 April '87 tot en met 31 Maart 
'90; minste insehr. A. M. Biermasz, te 's-Hage, 
voor f 2786. 

Utrecht, 15 Maart: bet maken van eene 
wachterswoning nabij de brug over hetSpuikanaal 
te Rotterdam, ten behoeve van den spoorweg 
van Rotterdam naar Breda, volgens bestek 466 
der maatschappij tot expl. van Staatsspoorwegen; 
ingek. 17 bilj., als: 

te Rotterdam, ƒ 8399 
» Uselmonde, » 8833 
ï Raamsdonk, » 8318 
» Dordrecht, » 3249 
» Kralingen, » 3248 

ƒ 39,870 
> 38,500 
» 37,740 
> 86,930 

i 35.940 
> 34,690 
i 33,900 
> 35.000 

ƒ 302.981/, 
I 284.15 
> 254.40 
> 244.61 

ingekomen 2 

•I. M. Homans, 
1'. Slicdrecht, 
J- Schuller, 
P. v. Driel, 
M. v. Linschoten, 
A. du Vijn, 
D. v. d. Tas, 
J. l.'ijtorliiiile, 
'I. Degens Jr., 
J. Dura, 
J. Beaufort, 

» Dordrecht, 
» Charloi», 
» Uselmonde, 
ï Dordrecht, 
> Charloi», 
> Hillesluis, 

» 3217 
» 3199 
c 3187 
» 3166 
> 8099 

D. Bontenbal, Hof-van-Delft, » 64.40 
L. Kleijn & Zn., Rotterdam, » 49 
.1. Damen, Koten, » 42.76 
T. ten Zijtholf & Zn., Deventer, » 41 
B. H. Clercx, Bokstel, » 30 
A . F. v. Dongen, Prinscnhage, » 34.74 

Voor iepen strooken, ingek. 2 bilj., als: 
L. Kleijn & Zn., Rotterdam, ƒ 
ü. Albers Lz. & Co., Middelburg, • 39.60 

5o. grafzerken en tegels; ingekomen 7 bilj., 
zerken tegels 

Van Noorden en Schwerzel, 
Rotterdam. J 908.40 ƒ 923.80 

D. P. v Ameijden v. Ruijm, id. 875 
.1 D. Peletier, Rotterdam. 759 
W. v. Heel en A. v. Put, idem 071 814 
J. H. K. Rarette, Eindhoven 003 617 
II. J. Bosman, Rotterdam, 696 590 | 
P, Bergers, Alkmaar, voor beide tezamen ƒ1576. 

•ude-Tonge, 15 Maart: de levering van p. 
m 560 M 1 onderhoudsgrint; gegund aan P. 
Bezcmer, te Oude-Tonge, voor 1.48'/,, franco op 
den wai. 

Middelburg, 15 Maart: het bouwen van een 
voetbrug ter vervanging van het overzetveer aan 
de Koeiioort; ingek. 6 bilj, nis: 
J. C. v. Miert, te Middelburg, ƒ 2600 
I. M. v. Ditmars&Zn„ • idem » 2547 
P. J. v. Puffelen & Zn., » idem » 2453 
M. v. d. Hoek, » Neuzen, » 2330 
C. A . Goethals, » Middelburg, > 1996 

Breda, 15 Maart, onder het beheer der genie, 
aldaar: 10. het maken van arrestkamers en eene 
keuken bij de kazerne op het Nonnenveld, te 
Breda; ingek. 7 bilj.; minste insehr. Th.Kessels, 
voor f 3600. Raming ƒ 4000. 

2o. het maken van een gebouw tot verpleging 
van lijders aan besmettelijke ziekten, op het 
militair terrein ten oosten van de kazerne de 
Lange stallen, te Breda; ingek. 6 bilj.; minste 
insehr. Th. Kessels, voor ƒ 7160. Raming ƒ6400. 

Dordrecht, 16 Maart: het bouwen van een 
woonhuis aan den Gotfried-Schalkensingel, onder 
beheer van den architect G. van Aardennc; 
ingek. 9 bilj., als: 

te Dordrecht, 
» idem 
s idem 
> idem 
ï idem 
» idem 
> idem 
> idem 
» idem 

dedigingswerken langs den Graspolder, den 
Krabbepolder cn den God-zij-dankpolder, aan den 
linkeroever van het Scheur, heneden Maassluis, 
onder beheer van het ministerie van waterstaat 
enz.; ingek. 7 bilj.. als: 
B. de Waard, Nieuwenhoorn, 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, 
L. Kalis Kz , Sliedrecht, 
A. G. Iluyskes, liedel, 
G. Beenhakker Gz.. Sliedrecht en VV. 

H. Swets. Hardinksveld, 
A. Prins Thz., Sliedrecht, 
C. Visser Gz., idem 
Raming 

Middelburg, 16 Maart: de levering van 
magazijngoederen, ten behoeve der gasfabriek. 

Perc. 1, getrokken-ijzeren pijpen httings enz.; 
ingek. 4 bilj., als: 
R. S. Stokvis en Zn., Rotterdam, 
V. d. Honert & Punt, Amsterdam, 
W. J. Stokvis, Arnhem, 
Gebr. Boudewijnse, Middelburg, 

Perc. 2, smeed- en plaatijzer 
bilj., als: 
V. d. Broecke cn Jutting, Middelburg, ƒ 191.97'/» 
Gebr. Boudewijnse, idem » 156.56 

Perc. 3, gietijzer; ingek. 2 bilj., als: 
Boddaert Sc Co.. Middelburg, ƒ 165 
Th. Kesseling, Rotterdam, » 127.50 

Perc. 4, glas; ingek. 1 biljet van Gebr. Boude
wijnse, te Middelburg, voor ƒ 48. 

Perc. 5, kalk enz.; ingek. 1 biljet van Gebr. 
Boudewijnse, te Middelburg, voor ƒ 241.98. 

Perc. 6, verfwaren; ingek. 2 bilj., als: 
H. A. Brakman, Middelburg, ƒ 116.40 
W. Stoof, idem • 110.75 

Perc. 7, borstelwerk; ingek. 3 bilj., als: 
G. II. C. J. Frederiks, Middelburg, ƒ 94.40 
II. A. Brakman, idem • 9347 
W. Stoof, idem » 85.31 

Perc. 8, bindgaren, poetskatoen enz.; ingek. 8 
bilj., als: 
W. Stoof, Middelburg, 
M. C. Jeras, idem 
Ph. de Loeft" Jr., Vlissingen 

Groningen. 16 Maart: het verbouwen eener 
behuizing in de Pelsterstraat, get. F. 27, onder 
bijlevering van alle houwstoll'en, transporten enz., 
onder beheer van den. architect N. W. Lit; 
ingek. 8 bilj., als: 

te Groningen, 
» idem 
» idem 
i idem 
u idem 
» idem 
» idem 
» Hoogkerk, 

f 63.80 
» 60.70 
I 53.36 

f 2693 
• 2511 
» 2480 
» 2480 
I 2384 
» 2335 
» 2143 
» 2047 

/ 9544 
> 9320 
> 9272 
» 8958 
» 8657 

N. Klaus, 
Ta» cn Schulders, 
B. v. d. Eist, 
D. J. Kwak, 
H. v. Pelt, 
J . v. Welsencs, 
L. v. Schelt, 
L. Kooijman, 
A . Duvijn, 
gegund. 

Bovendien 1 biljet van onwaarde. 
's-llage, 16 Maart: het voltooien van de ver 

» 8583 
» 8494 
• 8375 

R. Hovingh 
E. Peters, 
A. Wichers 
A. v. Dijk. 
I. Hidings, 
II. Berends, 
N. Kuper, 
A. Siekman, 
gegund. 

Woerden. 16 Maart: het amoveeren van de 
woning aan de gasfabriek cn het verrichten van 
herstellingen aan de stokerij; ingek. 4 bilj.; 
hoogste insehr. J. P. Sehlingmann, Woerden, 

8 ƒ U7 
minste » J. W. Blok, idem » 20 

Nog niet gegund. 
Utrecht. 16 Maart: de levering van verschil

lende magazijngoederen voor de Ned. Rijnspoor
weg; minste insehr. waren: 
drogerijen en verfwaren, Vissering en Lelie, 

Amsterdam, 
verfkwasten en penscelcn A. Levie 

& Zn., Arnhem, 
caoutchouc enz., Gebr. Meerens, 

Haarlem, 
kaarsen, J. Moulin, Amsterdam, 
oliën en traan, Engelen en Van Laar, 

Amsterdam »27,629.25 
lampenkousjes enz, J. J. Geubels, 

Groningen, » 
diverse touwsoorten, J. v.Galen, Gouda,» 
borsteïwerk, sponsen enz., A. Levie 

& Zn., Arnhem. » 
vuiirlak, standolie enz., Gilhuis & Zn., 

Amstei dam, » 
diverse glasruiten, J. Sabelis Sc Zn., 

Haarlem, I 
dakruiten. Gebr. Muller, Utrecht, » 
diverse glassoorten, J. J. Geubels, 

Groningen, x 
diverse houtsoorten, tinna Jongeneel, 

Utrecht, I 
eikenhout, wagenschot enz., firma 

Jongeneel, Utrecht, en Heringreen, 
Dordrecht, ieder 1 

vuren- en dennenhout, Eindhoven & 
Zn-, Zwolle, ) 

mahoniehout, F. Brik» & Co, 
Rotterdam, i 

staaf-, plaat- en bandijzer, Gebr. v. d 
Vliet, Amsterdam, 

f 5010.21 

402.67 

176.60 
186.55 

332.92 
2192.70 

1662.40 

462.50 

710.12 
175.80 

615.35 

2382.60 

8620 

7896.50 

862 

» 12,157.70 



D E O P M E R K E R . 

F. Aberson, Steenwijk, 
W. II. Swets, llai 
C. Versteeg, 

phkers, schroeven, bandnagels, D.S. 
Kalker, idem ƒ 2210.84 

divers ijzer- en koperwerk, J. J. Holte, 
Zwolle, n 27.11.08 

diverse soorten leder, M. A. v. d. 
Linden, Bokstel, » 2726.80 

kalk, tras enz., Van de Pol, Vink & 
Co, Utrecht > 1505.70 

zeildoek, linnen enz., H. Kelfkens, 
Amsterdam, » 8018.40 

diverse papiersoorten, G. H. Woer-
m a i i . Amsterdam, i 1566.86 

kantoorbehoeften, Dobbe & Zn., 
Utrecht, i 2195.635 

rijtuigbekleeding enz., R. Kelfkens, 
Amsterdam, > 1664.18 

handspaken, remblokken enz., H. 
Kromwijk, Linschoten, > 580.95 

blikwerk J. C. Stelling, Amsterdam, > 438.85 
diverse metalen. V. Essen & Zn., idem » 7980.85 
beendermeel. Krol ,t Co., Zwolle, » 94 
blik (enkel), L. v. Essen, Amsterdam, :i 192 
flambouwen, F. Toulon, Termonde, > 8796 
houtskolen, Charles, Baarle-Nassau, » 200 
Java-riet, R. Kelfkens, Amsterdam, > 355 
koolteer, A. Hadin, Utrecht, • 180 
laarzen, V. d. Eert, Bokstel, » 202.20 
paardenhaar, Willoman & Co., 

Rotterdam, • 1032 
pakking, India-rubbcr, Stokvis & 

Zn., idem » 44 
pakking, vet, dezelfden, » 608 
poetskatoen, II. Cohen, OldonzaaL » 4260 
springvecren, K. Groothof, Amsterdam, » 247 
hard vet, Moulin Sc Co., Rotterdam, • 2061.60 
vilt, Simmers & Zn., Amsterdam, > 2100 
vilt, dezelfden, 32.50 
zakken (gonjes). J. J. Bonnist, idem » 277.50 
zeep (groene), Ter Mculen & Co., 

Zwolle, , 1011.80 
Amsterdam. 16 Maart: het leveren en op

stellen van een direct werkende hoogedruk-
stoomtnachine met centrifugaalpoinp en tocbe-1 A. Nauta, 
hooren in het stoomgemaal van den polder de C. Bosm.i, 
Buiksluterhain, onder beheer van den ingenieur K. Hagcdoorn, 
W. T. A. Heijerinck; ingek. 11 biljetten; minste 
inschr. E. II. Begeinann, Helmond, voor ƒ 2700 
hvogste inschrijving » 6900 

Amernloart. 16 Maart: het vernieuwen van 
ramen in- en het herstellen van buitenbestra-
tingeii bij de stallen, onder het beheer der genie, 
aldaar; ingekomen 4 bilj., als: 

B. G. Meijer en J. 
Waarnink, te Ootmarsum f 5063 

gegund. 
Kampen, 17 Maart: het ophoogen van een 

terrein aan den buitensingel te Kampen, nahij 
de voormalige waschhuizen, met het verleggen 
en verhoogen van een gedeelte singel weg, en de 
danrbijbehoorende werken, voor rekening van dc 
coöperatieve bouwvereeniging »des Werkmans 
Vriend"; ingek. 6 bilj., als: 
D. Bruins, Zwolle. / 17,724 

» 17,473 
» 16,646 
> 13,960 
» 12,760 
» 11,09» 

Hardinksveld, 
idem 

C. v. d. Meijden Jr., idem 
J. Wijnholt, Kampen, 

De gunning is aangehouden. 
Amsterdam, 17 Maart: het maken van een 

fort in de Zuiderzee aan het Pampus (le ge
deelte), onder het beheer der genie, aldaar; 
ingek. 3 bilj, als: 
J. J. Bekker, te Lent, f 329,000 
M, C. de Jong P.Mz., » Sliedrecht, '» 308,0(10 
L. Kalis Kz., » idem 11 270,000 
Raming ,, 265,000 

l l n n r n , 17 Maart: de levering van grint, ten 
behoeve der binnenwegen van Drechterland; 
minste inschr. waren: 
per 

V. d. Koov, 
De Geest," 
P. Boks, 
Prins, 
Raming 

Utrecht, 

te Amersfoort, 
idem 
idem 
idem 

ƒ 1089 
» 1010 
i> 999 

77 

1,770M3. grint, J . Kramer, Oudendijk,/ 2690 
2. 558 idem D. Beunder, Scharwoude, » 2280 

• 3,550 idem J. Kramer, Oudendijk, • 2090 
11 4, 799 idem D. Beunder, Scharwoude,» 2770 
• 5, 297,000 straatsteenen, J. Zeil

maker, Hoorn, ƒ 14.76 per 1000. 
» 6. 710 M'. zand, D. J. Beunder, Schar

woude, > 1165 
Harlingen, 17 Maart, voor rekening der ge

meente : lo. het maken van een havenmeesters-
kantoor; ingek. 6 bilj., als: 

te Harlingen. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

gegund 
2o. het baggeren van het gedeelte Voorstraat, 

ingek. 1 biljet van K. Tigcbelaar, te Harlingen, 
voor j 59. 

I-ui Jeu omle. 17 Maart: het gedeeltelijk be
straten van den Steenhai-dsterweg onder ï .utje-
woude, gein. Kollumei'land, onder beheer van den 
architect A. Velding; ingek. 16 bilj., als: 

G. S. Spoelstra, 
Jetse Posthuma, 
L. Strak en J. Huisman, 

ƒ 1460 
» 1348.50 
a 1346 
1 1218 
» 1189 
• 1147 

P. J. Schaafsma, 
,1. .1. Pijnakker, 
l>. YVaida, 

16 Maart: bet bouwen van drie 
vrije woningen op een terrein, gelegen aan de 
Verlengde- Weistraat, voor dc fundatie Maria van 
Palleas; ingek. 2 bilj., als: 

11. M de Koir, / 4360 
H. Vermeer, » 4200 

Haarlem, 16 Maart, voor rekening van den 
Grooten llpölder: lo. bet onderhoud der kunst
werken ged. '87: ingek 7 bilj.; gegund aan den 
minsten inscbr. L. I.iovaart, te Sloterdiik. voor 
/ 1654. 

2o. ile levering van p. 111. 950 M'grint; ingek., 
3 bilj.; gegund aan den minsten inschrijver G.l 
Slagter, te Amsterdam, voor / 1.465 | , e l . j|:i 

l . i i i i i k . 16 Maart; bet bouwen van een school 
met 2 lokalen te LopikerkapeL onder beheer van 
den architect L. A. van der Vaart, te Jaarsveld; 
ingekomen 15 bilj., als: 
VV. Benschop. I.opik, r lig)] 
W. .1. Meilink. Tuil eu 't-Waal, '» 649S 
X. Scbiiiiemaii, Jaarsveld, » f,:t27 
A. v. Koord, l-lselstein, 0 6293 
M. Hartman. Benschop, , WXi 
1. A. Diiinolin, Vianen, „ 595H 
J. .1. Iloogeiidoorn, idem » 5868.80 
C. de Bruin. Jaarsveld. » 5707 
E. de (haaf. IJselstein, » 57115 
.1. Teeliw. Polsbroek, 5795 
I). Ilariicveld. Vreeswijk, » 5R40 
H. v. Wort. Zandpoort, » 04(1:1 
J. Schouten, Vianen, • S105 
A. C. Willemsc, Vreeswijk. » 5225 
G. v. Hecswijk. Everdingen, » 4884 

Gunning voorbehouden. 
Raming , 5830 

O o t m . i r s i i i n . lfi Maart: bet verbouwen van 
de pastorie dor H.-K. gemeente, onder beheer van 

1200' K. ,1. Pijnakker, 

den architect G. 
bilj. als: 
.1. Wentink, 
T. B. J. Kaïiriib, 
J. ter Ellen, 
C. Frowijn, 
11. Velthuis, 
li. J. Ilelipink, 

te Riele Wz.; ingekome 

te Ootliiarsiun, 
11 Oldenzaal, 
» idem 
» Ootmai-sum, 
» idem 
11 idem 

f 7100 
11 6800 
11 6572 
» 6(,87 
>i 6800 
I 5441 

C. F. Bakker, 
R. I. Dijkstra, 
P. A. Zijlstra, 
P. A. Bottiiura, 
D. S. v. d. Meer, 
Jan Oosterhoir. 
.1. F. Bakker. 
II. Formsina. 
.1. A. Deelstra, 
L. Zandstra. 
M. R. v. d Molen, 
M. II. Weet», 
gegund. 
Raining 

W " ' i ' 18 Maart. 

te Kollum, 
» idem 
» idem 
• idem 
n idem 
11 idem 
» idem 
11 Leeuwarden, 
» Kootstertille, 
» Kollum, 
II idem 
» Gtïjpskerk, 
0 Riii/emageest, 
» Lemmer, 
11 Buitenpost, 
11 Biiriim. 

/ 2528 
1 2313 

2180 
2140 
2072 
2020 
2010 
2002 
1994 
1966 
1948 
1900 
1885 
1842 
1709 
1749 

nte: lo. hi 
werken: ingek 
.1. dc Vries, 
B. Vermolen, 
G. Moolhuize, 
('. Krachten, 
A. v. Walen. 
C. v. Soest. 
J C v. Geijn, 
G. Preut. 
J. Vree, 

2o. ' 
ingek 
(.'. Krachten, 
A. v. Walen, 
.1. de Vries, 
J. C. v. (leijii 
G. Moolbiiizc. 
C. v. Soest. 
II. Vermolen. 
J. Vree, 
G. Prent. 

Halfweg (X 

ƒ 
rekening dei 

't maken van riolecring en straat-
li bilj.. als: 

te Medemhlik, ƒ 4810 
ii Weesp, • 3987 
•1 Wecspei kaï-spel, » 3980 
11 Utrecht, » 34t;l 
i> Muiden, > 3347 
11 Beverwijk. » 3333 
» Weesp, 11 3i40 
.1 idem » 3170 
11 idem » 29S0 

het maken van gemetselde wahmiren; 
9 bilj,. als: 

tc Utrecht, ƒ 1291 
» Huiden. 11 1192 
11 Medemhlik. ,1 1180 
» Weesp. 11 1136 
» Woesperkarspel, 11 1078.60 
» Beverwijk, » 1040 
» Weesp, • 947 
11 idem » 854 
» idem > 785 

II.). 18 Maart: voor rekening van 
den Zuid- en XfHirdspaariiilaiiiiiter|K)lder: lo. het 
maken van een steiger in het Xoordzeekuiiuul; 
ingek, 5 bilj., als: 
U. Geils. Westzaan, / 2095 
D. v. Heijst, Velzen, » 1952 

C. v. Soest, Beverwijk, ƒ 1688 
gegund aan R. Schreuder. 

2o. het leveren van fijne grint; ingek. 4 bilj., 
als: perM'. 
C. v. Reijendam, Spaarndam, / 2.28 I 
Van Koppenhagen & Cie., (franco op 

Utrecht, » 2.04(den wal. 
H. de Vries, Spaarndam, » 1.99* 
G. Slagter, Amsterdam, • 1.52 voord.wal. 
gegund. 

80 . het leveren van grove grint; ingek. 8 bilj.. 
als: per M'. 
Van Koppenhagen & Cie., ] 

Utrecht, ƒ 2.141 op den wal. 
H. de Vries, Spaarndam, » 1.99) 
G. Slagter, Amsterdam: > 1.62 voor den wal. 
gegund. 

4o. het leveren van klinkerpuin; ingek. 4 bilj., 
als: perM». 
Van Koppenhagen & Cie., Utrecht, j 4.04 
C. v. Reijendam, Spaarndam, 11 8.75 
G. Slagter, Amsterdam, > 8.25 
II. dc Vries, Spaarndam, » g.76 
gegund. 

5o. het onderhouden der wegen; ingek. 6 bilj., 
als: 
('. van Reijendam, Spaarndam. f 709 
II. de Vries, idem » 673 
M. Lijs, Beverwijk, » 690 
VV, Brons, Spaarndam, » 546 
II. Boon, Velzen, » 635 
C. Zwanenburg, Velzen, » 446 
gegund aan VV. Brons, 

Arnhem, 18 Maart: het maken van trottoirs 
en verhoogde voetpaden met de levering van 
trottoirbanden van Xiedermendigersteen, bene
vens het leveren en leggen van cementen riolen, 
met bijbehoorende werkzaamheden, in verschil
lende straten der gemeente; ingek. 11 bilj., als: 
H. v. d. Sand, Arnhem, ƒ 58,300 
J . de Ruijter, idem » 67,770 
A. J. A. Engclkamp, idem 3 53.974 
P. Verbruggen, Vvaddiiiksveen, » 63,877 
D. Bruins en C. ter Horst, Zwolle, » 53,182 
M. P. Vale, Arnhem, » 51,990 
W. II. de Haan, Elden, > 51,888 
,1. v. Burk, Oosterbeek, en W. Wissing. 

Arnhem, 1 49,025 
L. B. ilassclbach Jr., Arnhem, • 48.877 
J. Terwindt, Wcstervoort, .. 48,000 
G. II. v, d. Heijden, Arnhem, » 40,400 
gegund. 
Raming 11 49.200 

I,eiilen, 18 Maart: het bouwen van 6wonin
gen achter de perceelen aan de Wittclaan, 
gemeente Zoetervvoude, voor J. C. Vreeburg, 
onder beheer van den architect G. Blommestein! 
ingekomen 11 bilj.. als: 
Chr. E. J. Vcrhaall', te Leiden, 

idem A, P K. Hardeman, 
ff, de Jongh, 
A. Korenbof cn P. 

Peereboom. 
II. .1. Sloots. 
J. B. Hoogeveen, 
X. Bink, 
W. v. d. Drift. 
C. v. Diest. 
P. de GraalV, 
X. v. Rijnswou 

1 idem 

1 idem 
1 idem 
> idem 
• idem 
> idem 

Wou brugge, 
Zootorwoude, 
Leiden, 

f 4592 
> 4250 
• 4250 

» 4188 
» 4168 
» 3995 
» 396» 
» 3960 
» 3727 
> 3585.7 

3490 

C. v. Reijendam, Spaarndain, 
R. .Schreuder, Kolhorn, 

1892 
1610 

Middelburg. 18 Maart: het maken van eenen 
hasaltmuiir in de binnenhaven hij de groote 
sluis te Hanswoerd, behoorende tot de werken 
van bet kanaal door Zuid-Bcvcland; ingekomen 
9 lub., als: 
P. Monjó, te Breskens, ƒ 4500 
('. de Groot, » Sliedrecht, » 4242 
.1. v. d. Vhigt Jr.. » Dordrecht, » 4240 
I). Holier Cz., » Rilland-Bath, » 4100 
L. Luik, ti Hansweerd, » 4040 
W. II. de Haan, » Elden (Eist), 11 3887 
.1. Bruggoman, » Hansweerd, » 3870 
P. J. Staal, 11 idem » 8850 
P. .1. Visser Pz., » idem 1 8695 
Raming 11 4300 

Leeuwarden. 18 Maart: voor rekening der 
provincie Friesland: lo. het verbeteren van het 
grootschecpsvaanvater Heeg-Stavorcn; ingek. 11 
bilj., 
Hoogste L. Brouwer, Gouda. J 136.000 
Laagste G. F. Piaainstra, Veenwouden, > 99,000 
Raming i> 116.415 

2o bet bouwen van eene wachterswoniiig en 
steicers voor tolheffing in de Vierhuistervaat. de 
Tjonger cn de Pierchristiaansloot; ingek. 17 bilj.. 
Hoogste 11. Lagoweg, Scherpenzeel, /' 5250 
Laagste J. Bakker, Kollum, » 4310 
Raming 11 4450 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E K K E E 
van ZATERDAG 26 MAART 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, SS Maart. 

Heetst erxwaag (Fr.), te 11 uren, door burg. cn weth. van Opsterland: 
lo. het bouwen van een nieuwe school te Bcetsterzwaag. 
2o. den verbouw van de school te Terwispel. Aanw. gehouden. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth..- het bouwen van 

eene openbare lagere school der le klasse, voor 600 kinderen, op een 
terrein beoosten de Veemarkt. Inl. bij den stadsarchitect, raadhuiskamer 
no. 101. (Zie advert, in n«. 12). 

Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene brug 
over den vijver in het park het Valkenberg. Aanw. gehouden. 

Zeetermeer (Z.-H.), te 12'/, uren, door burg. en weth.: het uitbre
ken der verharding van een gedeelte van den Voorweg en het maken 
eener kei- en klinkerbestrating over eene oppervlakte van p. m. 1900 
M*, met het afwerken der bermen enz., de leverantie van de keien en 
klinkers alléén uitgezonderd. Aanw. gehouden. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het opruimen van den steenen 
boog in den Zuidwestbuiter.singel te 's-Hage, en het daarvoor in de 
plaats bouwen van eene vaste brug. Aanw. gehouden. 

Driebergen (Utr.), te 1 uur, in »het wapen van Driebergen": het 
bouwen van een woonhuis met bakkerij, aldaar. 

« n e e k , te 2 uren, bij de Wed. Meijer, in de Nieuwe Doelen: het af
breken van een bestaand en het bouwen van een nieuw woonhuis op 
het Hoogend, aldaar. Inl. bij den architect A. Breunissen Troost, 

Hel mond. te 4 uren, door F. H. Kaulen, ten huize van J. Emansde 
Roy: het afbreken van een oud gebouw en het bouwen van 2 woon
huizen, op een terrein gelegen aan de Zuidwillemsvaart. Aanw. te 
11 uren. 

Dinsdag, 29 Maart. 
JVIJkcrk, te 10 uren, door den dijkstoel van den polder Arkenheem, 

ep de zaal van het gemeentehuis: het bouwen van een nieuwe brug op 
den Bontepoorterweg, het doen van eenige herstellingen aan de Rassen-
beeksluis en aan den duiker door de boczemkade lij het stoomgemaal 
onder Nijkerk, en andere werken. 

Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het Rijkshuis: het bouwen van een tweede vredesprivaat bij de 
bomvrije kazerne in het fort Erfprins te Helder. Bilj. inzenden uiterlijk 
28 Maart, vóór 3 uren. Raming ƒ 1530. (Herbesteding.) 

Lvavduiucu, te 11 uren. door burg. en weth.: het verbouwen der 
tweede openbare school, gelegen te Halfweg-Loosduinen. Aanw. gehouden. 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: bet onderhoud van den Dollards-
dijk en van de landpunt Reide, van 1 Mei '87—31 Dec. '90. Inl bij den 
hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur, te Groningen, cn den 
opzichter Stratingh, te Delfzijl. Aanw. gehouden. Raming ƒ 8130. 

'«Hage , te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan het rijksgebouw 
te Sneek, waarin gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en van 
het kadaster. Inl. bij den bouwkundige voor de landsgebouwen in het 
le district, te 's-Hage. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n«. 10.) 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van linanciën: het onder
houden en herstellen van het gebouw te Maastricht, waarin gevestigd 
zijn de kantoren van de hypotheken cn het kadaster, van den dag, 
waarop de aanbesteding wordt goedgekeurd tot en met 31 Maart '9i'. 
Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter J. J . G. Rinkes, te Breda. Aanw. gehouden. (Zie adcert. 
in n'. 10.) 

Nl|megen, te 12 uren, door de commissie van het XVlIe Neder
landsch Zangersfeest, bij Cuijpers: het maken van een groot houten 
gebouw. Aanw. 28 Maart, te 12 uren. (Hei-besteding.) 

Ketterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van de 
Rijnhaven en verrichten van baggerwerken in de Binnenhaven, de 
Entrepüthaven en de haven mm de Katendrechtschekade. Inl. aan het 
Stadstimtnerhuis. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n: 11.) 

Ilrngalee, te 1 uur, door dc directie der Ned. katoenspinnerij, inliet 
Beursgebouw: het bouwen van ecu pakhuis met pak- en weegkanier, 
zoomede haspelzaal en de vergrooting der magazijnen met toebehooren. 
Inl. bij den architect J. Moll, te Hengcloo. Aanw. 29 Maart, te 10 uren. 

Hcnichap (Utr.), te 1 uur, door het R.-K. kerkbest., in dc herberg 
de Zwaan: het bouwen van een kerk met toren, traptorens, doopkapel, 
sacristie en zangkoor, alsmede het bouwen van een noodkerk en net 
sloopen der oude kerk. inl. bij den architect A. Tepe, te Utrecht. Aanw. 
29 Maart, te 10 uren. 

Arnhem, te 8 uren, namens C. A. F. van Eimeren, in het café van 
Horning, hoek Turfstraat: het gedeeltelijk afbreken en ophouwen van 
een pand, gelegen aan de Kippenmarkt, te Arnhem. Aanw. gehouden. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van gegoten-ijzeren 
buizen, hulpstukken en toebehooren, tot een gezamenlijk gewicht van 
1,935,046 KG. (Zie advert, in n'. 11.) 

Woensdag, 30 Maart. 
Ferwerd (Fr.), te 10 uren, door burg. en weth. van Ferwerderadeel: 

de levering van 1000 stère grint en 250 stère puin. 
Laren (Geld.), te 11 uren, door poldermeesters der afdeeling Beneden-

Berkel, ter secretarie in Ampsen: net schoonmaken van waterleidingen. 
E n s c h e d é , te 12 uren, door John. Tattersall, ten kantore der firma 

Tattersall en Holdsworth: het bouwen van een magazijn, stalling, 
wagenhuis cn bijgebouw, Inl. bij den architect J, Mol], te Hcngeloo. 
Aanw. 30 Maart, te 10 uren. 

Hrallngen, te 2 uren, door burg. en weth.: het verbouwen en ver
grooten der school voor openbaar lager onderwijs aan de Kortekade, 
aldaar. Aanw. gehouden. I . 

sneek te 2 uren, door den schuttersraad der d.d. schutterij: het 
maken van een schietbaan, bestaande in hoofdzaak uit grondwerken, 
waarbij metsel-, timmer- en verdere werken. Inl. bij den architect J. 
P. Hogendijk, aldaar. 

Donderdag-, SI Maart. 
'•-Bosch, te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van 76,000 stuks grèskeien, voor trottoirs; 
2o. het leveren van p. m. 400 M' behakte hardsteenen trottoirbanden. 
Inl. bij den gemeente architect. (Zie advert, in »°. 13.) 
Mavenisse, tc 10 uren, door het best. der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Stavenissc, in het gemeentehuis: het verdedigen 
van den onderzeescben oever door steenbestorting aan de waterkeering 
van genoemd waterschap. Aanw. 28 Maart, van 11—1 uren. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het verbeteren van een gedeelte der 
kade op het eiland Urk, behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenner, 
te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2470. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verbetering van 
den oinringdijk op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Keurenner, te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming / 4400. 

'••Besch, te 12 uren, door het prov. best.: het onderhouden van de 
gebouwen ten dienste van het prov. best. van Noord-Brabant, te 's-Bosch, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec. '88. 

Menaldumadeel, te 1 uur, door burg. en weth.: het stichten van 
eene openbare lagere school met onderwijzerswoning, te Boxum. 

Barendrecht, te 3 uren, door N. R. Barendregt: het bouwen van 
een woonhuis op een terrein, gelegen aan den Voordijk, aldaar. Aanw. 
28 Maart, te 3 uren. 

'• Heer-Arendskerke (Zeel.), te 3 uren, in de herberg van J. Moer
man: het bouwen van een dubbele arbeiderswoning op het hof de 
Domeinplaat, in den Schengepolder. Inl. bij den architect A. le Clercq, 
te Kruiningen. Aanw. 31 Maart, te 2 uren. 

Vrijdag. 1 April. 
Berselr, te 10 uren. door bet best. der waterkeering van het cala

miteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteusen polder Ikirsele, 
in de directiekamer: het maken van eene inlaagkade met bijkomende 
werken in het calamiteuse waterschap Ellewoutsdijk. Aanw. 28 Maart, 
van 10—12 oren. Raming f 50,000. 

Leeuwarden, te 1 uur. door het prov. best. van Friesland: het 
uitdiepen van eenige kanalen en vaarwaters, in onderhoud cn beheer 
bij de provincie Friesland, in 11 perceelen. 

Leeuwarden. te 1 uur. door het prov. best. van Friesland: het 
driejarig onderhoud van: 

lo. dn vaste brug bij het Workumer tolhek en de ijzeren draaibrug 
over den Scharsterrijn met briigwachterswoiiing. alsmede van tonnen, 
bakens en peilschalen in- en langs provinciale vaarwaters, in 2 perceelen; 

2o. den provincialen Lindedijk met de daarin liggende schutsluis en 
bijbehoorende woning, benevens twee tolwachterswoiiingen en eenige 
tonnen en peilschalen, in 2 perceelen. 

Alles van 1 Mei '87 tot cn met 30 April '90. 
Haarlem, door de directie der Haarlemsche katoenmaatschappij: het 

maken van een weg met daarbijbebooretide werken. Aanw. 28 en 31 
Maart, van 2—3 uren. 

Haprlle (Zeel.) ten dienste der gemeente, bij den secretaris: de 
levering van 300 M> onderhoudsgrint. 

'tZand (Gr.), door burg. cn weth.: de levering van: 
lo. 210 stère gehorde riviergrint en 60 stère keislag; 
2o. 120,000 KG. keien van minstens 8 cM. dikte, vrachtvrij voor 

den wal. 
Zaterdag, X April. 

tirave. te 11 uren, door burg. en weth.: het slechten van bastion 
Oranje met aanboorigheden en het vullen van een gedeelte vesting
gracht. Aanw. 1 April, te 10 uren. 

Helder, te 12 uren, door den kolonelkommandant in het 4e artillerie-
kommandeinent, ten zijnen bureele: 

lo. het verplaatsen van een stalen kanon van 24 cM., van het fort 
Erfprins te Helder naar het spoorwegstation aldaar; 

2o. van een dito kaaon van het strand bij Scheveningen naar het 
H. IJ. T-station, aldaar; . 

3o. van een kanon van het station te Helder naar het fort Erfprins. 
Aanw. 31 Maart te Scheveningen, 1 en 2 April te Helder en fort 

Erfprins, telkens tc 10 uren. 
» n e e k . te 1 uur, door burg. eu weth.: de levering van: a. 30,000 le 

soort straatwaalklinkers; *. 10.000 le soort Friesche klinkermop; e. 
25,000 le soort Friesche bakklinkers; d. 300 M» zand voor bestrating 
enz. Inl. bij den gemeentcarchitcct. 

Klundert (N.-Br.), te 2 uren, door den tijdeliik-rentmeester der 
domeinen, ten zijnen kantore: de levering van 3000 bos dekriet, in een 
perceel, zwaar in omtrek bij den band 0.64 M., lang 1.80 a 2 M. 

Wapenveld (Geld.), te 3 uren, door burg. en weth. van Heerde, bij 
A. Liefers: het bouwen eener nieuwe onderwijzerswoning. Inl. bij den 
bouwkundige II. Wissink, te Olst. Aanw. 2 April, van 10—3 uren. 

Zevenhuizen (Z.-H.), door burg. en weth.: het maken van een 
keibestrating in bovengenoemd dorp. Inl. bij den ingenieur H. Paul. 
Aanw. 30 Maart, te 11'/, uren. 

Maandag, 4 April . 
Maastricht, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
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het gebouw van liet prov. best.: het leveren en verwerken van 
ondcrhoudsmaterialen op den Rijks-grootenweg le klasse Maastricht— 
Nijmegen. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur Hekaar. beiden 
te Maastricht, Aanw. 28 Maart. Raming ƒ 3690. 

Maastricht, te 10 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: bet verrichten van baggerwerk tot 
verbetering van de Zuidwillemsvaart tusschen sluis no. 14 cn de Noord-
firabantsche grens bij sluis no. 13, in gemeente Nederweert. Inl. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur Bekaar, beiden te Maastricht. Aanw. 
28 Maart. Raming ƒ 2300. 

Maastricht, te 10 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van paalregelwerk met 
tuinen enz., langs dc kanaalboorden der Zuid-Willemsvaart, in de ge
meente Weert. Inl. bij den hoofdingenieur in bet 7e district en den 
ingenieur Bekaar, beiden te Maastricht. Aanw. 28 Maart. Raming 
ƒ 10,000. 

Maastricht te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van bestrate goten enz., op 
den Rijks-grooten weg der le klasse Maastricht—Hattice. Inl bij den 
hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaar, beiden te 
Maastricht. Aanw. 28 Maart. Raming f 2000. 

Beetsterswaag (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth.: bet bouwen 
van een ijzeren draaibrug met bouten landhoofden te Kortezwaag. 
Aanw. gehouden. 

s-Hage, te 11'/, uren, door het ministerie van waterst. enz,, aan 
het gebouw van het prov. best.: de aanleg van eene klinkerbestrating 
ter vervanging van de grintbaan op den Katendrechtscjiendijk, deel 
uitmakende van den Rijksweg der 2e klasse no. 4, van Katendrecht naar 
de Oude-Maas. Inl. hij den hoofdingenieur in het 1 Oe district, te's-llage, 
den ingenieur, te Brielle. en den opzichter fïaumann, te Dordrecht. Aanw. 
28 Maart. Raming ƒ 10.500. 

Slakkuiii, te 12 uren. door het dijksbest. van Wonseradeels Zuider
zeedijken, in liet logement »de Prins": het verrichten van de gewone 
onderhoudswerken aan de zeewering, ged. '87. Inl. bij den dijksopzichter 
te Oaast. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het opruimen van den duiker in de Oude Singelgracht nabij de 

Volmolengracht. Aanw. 28 Maart, te 2 uren; 
2o. het besteigeren van den stadhitistoreu. 
Amsterdam, te 1 uur. door bet best der vereeniging ten behoeve 

der arbeidersklasse, in bet koffiehuis nde Roodc Leeuw": het houwen 
van 64 woningen, op een terrein, gelegen aan de Jan-van-der-Heüden-
straat. tusschen de tlemony- en Van-Woustraten. Inl. bij den architect 
W. Hamer. Aanw. 31 Maart, te 11 uren. 

Arnhem, te 2 uren, door den architect A. R. Freem, in het Centraal-
gebouw: liet houwen van een volksgaarkeuken met logement, aan den 
Hommelschenweg, te Arnhem. Aanw. 30 Maart, te 10 uren. 

Amsterdam, te 2 uren, door de lioll. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 
in kamer 46 van het centraal administratiegebouw: 

lo. de onderhoudswerken op den spoorweg Amsterdam—Winterswijk, 
Hilversum—Utrecht en Amersfoort—Kesteren, volgens bestek 397, in 6 
perceelen. R iming ƒ 36,145.31; 

2o. de onderhoudswerken op den spoorweg Helder—Amsterdam en 
Zaandam—Enkhuizen, volgens bestek 398, in ( perceelen. Raming 
ƒ 26,385. (Zie «dart. in »». 13.) 

Dinsdag, 5 Apri l . 
1'IJnaart (N.-B.), te 10 uren, door burg. en weth : het vernieuwen 

der Dorpskeistraat, groot 1023 Mt Aanw. 2 April, te 11 uren. 
HeptazlJI (Fr.), te 11 uren. door het dijksbest. van het waterschap 

der Vijf-dcelen-zeedijken-binnendijks, in het contrihiitiehiiis: de gewone 
werken aan de zeeweringen, ged. '87, in diverse perceelen. waartoe o. a. 
behoort bet maken van een nieuw hoofd, ter lengte van 90 M' . Aanw. 
gehouden. 

Hopt o zijl (Fr), te 12 uren, donr bet dijksbest. van het waterschap 
der Vijf-deelen-zeedijken-bimiendijks, in bet contributiehuis: delevering 
van: a. 270 stuks 71 dM. grenen dijkpalen; b. 1480 stuks 62 dM. idem; 
c. 100 M ' grint; d. 105.000 hos eiken takken (omtrekband p. m.0.45M., 
lengte minstens 1.10 M.) 

Jaarsveld (Utr. , te 1'/, uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
den Lekdijk-Benedendams en van den Mseldam, in het Dijkhuis: o.het 
uitvoeren van aardewerken aan den Lekdijk-Benedendams tusschen 
hectometerpalen 25 en 36. Raming f 16,000; b. het maken eener basalt-
glooiing aan den rivieroever, beneden het Koekoeks-stooinbootenveer; c. 
de levering en iiet vervoer van grint voor de dijks-en poldergrintwegen. 
Inl. hij den kameraar van het hoogheemraadschap, te Jaarsveld. Aanw. 
1 April, te 11 uren. 

Weensdag, • Apri l . 
Barne (Ov.), te 12 uren, namens B. Spanjaard in het hotel Ensink : 

het verbouwen van zijn woonhuis. Aanw. te '-" , uren. 
Leeuwarden, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van 150,000 

vlakke en 125,000 getrokken Waalstraatklinkers. 
snoek , te 1 uur, in bet koffiehuis ide Nieuwe Doelen": het vergrooten 

der fabriek van de firma W. Hubert en Co. Inl. bij den architect A. 
Breunissen Troost. 

Zwolle, door den raad van administratie der Overijselsche kanalisatie-
maatschappij bij den secretaris-thesaurier, P. C. A. Siebterman: het 
maken en ihhangen van twee paar nieuwe sluisdeuren in sluis II in de 
le sectie, benevens het inheien van één dukdalf boven die sluis en 
het maken van nieuwe sloven op de schoorpalen in dc schutkolk, aldaar. 
Inl. bij den opzichter J. Vernimmcn, te Zwolle. Aanw. 2 April, te 
10 uren. 

Donderdag, t Apri l . 
Haarlem, te 2';, uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen genaamd »de 
Trippenhuizen, te Amsterdam, van den dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tot en met 31 Dec. '88. Inl. bij den hoofdopzichter voor 
de universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. Aanw. 31 Maart, 
te 10'/, uren. Raming ƒ 7000. 

Hendrlk-lde-Amhaehl , door het kerkbestuur der Hen. gemeente: 
eene vergrooting der kerk, door wederzijdsche uitbouwing voor 192 

zitplaatsen Bilj. inzenden uiterlijk 6 April, vóór 11 uren. Inl. bij C. 
Karsseboom, te Rijsoord. Aanw. 30 Maart, te 11 uren. 

Vrijdag, »» April. 
Amsterdam, te 12 uren. door den prov. inspecteur der directe be

lastingen ten zijnen kantore: het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen der invoerrechten en accijnsen te 
IJmuiden, ged. '87, '88 en '89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le 
district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter der landsgebouwen U. D. 
Wijndels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. 1 April, te 11 uren. 

Dinsdag, 12 April. 
Amersfoort, te 11 uren. door burg. en weth.: het houwen van 

eene meisjesschool, met bijlevering van al het daartoe benoodigde. Inl. 
bij den gemeentearebitect. Aanw. 7 April, te 11 uren. 

Woensdag, IS April . 
'o-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

wegruimen van een in de Boven-Merwede, onder dc gemeente Sleeuwijk, 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
den ingenieur Hoogenboom, te Dordrecht, en den buitengewóón-opzichter 
De Hoog, te Goricbem. Aanw. 6 April. 

'o-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier den Gelderschen IJsel nabij Oldburgen, 
onder de gemeente Steenderen, tusschen de kilometerraaien 30 en 81, 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 6 April. 

Danderdog, 14 April. 
(ierlehem, te 10 uren, dooor den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, aldaar, ten zijnen kantore: 
lo. het bouwen van ecu stal voor 4 officierspaarden, te Gorichem. 

Raming ƒ 2400; 
2o. het maken van waterleidingen in kazernegebouwen, te Gorichem. 

Raming f 1700. 
Inl. hij genoemden ingenieur. Bilj. inzenden uiterl. 13 April, vóór 3 uren. 

Vrijdag, 1.» April . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best : het driejarig onderhoud van eenige 
werken bij de Oude Hoeve, aan de noordzijde van het eiland Schouwen, 
behoorende tot de zeewerken in de provincie Zeejand. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het He district, te Middelburg, en den ingenieur, te 
Goes. Aanw. 7 en 9 April. Raming f 4048 per jaar. 

'a-Boseh, te 10'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw tan het prov. best.: de voorziening van de kanaalboor
den der Zuidwillemsvaart in de provincie Noord-Brabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6e district, te's-Bósch, den ingenieur Schuurman, 
te Vucht, den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch, en den opzichter 
Poiiimce. te Aarle-Rikstel. Aanw. 9 April. Raming ƒ 7000. 

'o-Boseh , te 10'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het piov. best.: het voortzetten der oeververdediging 
door steenglooiing langs een gedeelte van het kanaal de Zuidwitlems-
vaart, provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e 
district, te's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht. en den opzichter 
Pommée, te Aarle-Rikstel. Aanw. 9 April. Raming j 50,000. 

's-lloge, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren, bereiden tegen bederf, vervoeren en opslaan van palen en 
schoorpalen, ten behoeve van de Rijkstelegraaf, ged. '88. Inl. bij den 
inspecteur, chef van het technisch belieer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage. 

Biggekrrke (Zeel.), te 2 uren, door burg. cn weth.: de levering van 
55,000 straatklinkers. 

Baarland (Zeel.), door burg. en weth.: de levering van 50M 1 onder
houdsgrint. Bilj. inzenden vóór 15 April. 

Zaterdag, t o Apri l . 
Roermond, te 4 uren, door regenten van bet R.-K. Godshuis, ten 

kantore aldaar: de levering van 43,000 stuks pavés 9/14 (gièskeienvan 
de Ourthe) en bet opbreken en herbestraton van 715 M. bestrating 
op de binnenplaats aldaar, in 2 perceelen en in massa. 

Maandag, 1» Apri l . 
Bukfen (N.-Br.), te 10 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 

school en onderwijzerswoning, met bijlevering der schoolmeubelen en 
materialen, op het Schijf, gom. Rukfen. Inl. bij den architect F. A. II. 
van der Vaart, te Oud-Gastel. Aanw. 12 April, te 11 uren. 

Woensdag, 2 0 Apri l . 
's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: bet 

verrichten van baggerwerk tot verbetering van bet vaarwater tusschen 
de beide leidammen in het Zwolscho-diep en daarbuiten in zee, in de 
prov. Overijsel. Inl. bij don hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, en 
den ingenieur Ramaer te Kampen. Aanw. 13 April. Raming / 0.50 per M>. 

'o-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat, enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op hot Zwartewater, met het onderhoud dier werken en de afbakening 
van het vaarwater, van 1 Juli 1887 tot en met 30 Juni 1888. Inl. bij 
don hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, 
te Kampen. Aanw. 13 April. Raming ƒ 6260. 

Donderdag, 11 April . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van hot prov. best: het maken van beplantingen in de 
duinen on het eiland Terschelling, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Keurenner, te Hoorn. Aanw. 14 April. Raming / 4240. 

Vrildng, 2 2 Apri l . 
» Bosch , te 10',', uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der steenglooiingen langs 
de Zuidwillemsvaart tusschen de Dungenschc brug en 's-Bosch. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het 6e district, tc 'sBosch, den arrondissements
ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. 
Aanw. 15 April. Raming /' 4300. 

'«-Banen, te 10'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der Vilvoordsche 
steenglooiing langs den zuidwestelijken oever der haven te Moerdijk, 
alsmede van de bestorting vóór en langs 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 Moerdijk. Aanw 
15 April. Raming ƒ 8250. 

A. Vervoort, 
II. Tinnenbroek, 
F. Oliviers, 
L. v. d. Laar, 
Gebr. Struik, 
H. v. Mil, 

te Verhel, 
» Liemde, 
» Gemert, 
» Vechel, 
» Oosterwijk, 

Uden, 

ƒ 22,700 
• 21,900 
. 21,840 
» 21,813 
i 21,694 
» 21,300 
.1 21,292 
» 20,944 
» 20,700 
> 19,999 
» 19.878 
» 18,947 

met los- en laadplaats en het verrichten van 
daarmede in-verbaiid-staande werken op de halte 
Dalfsen; ingok. 8 hilj., als 

P.v. Wijck-Brangers,» Nunen, 
L. Paaps, • Vechel, 
H. J. Troupin, » Best, 
Th. v \d . Heiden, I Bokstel, 
A. Wielaart, » idem 
P. A. Bloem, • idem 
gegund 

Scli led a in, 21 Maart: het amoveeren on weder 
tot woon- en winkelhuis inrichten van het pand, 
gelegen hoek Hoogstraat en Koemarkt, voor F. 
H. J. Sas; ingek. 6 bilj., als: 
K. Snijders de Vogel, te Schiedam. /' 7925 
J J. Gabel, » idem » 7668 
A. Kudders, » idom » 7260 
M. v. d. Bosch, » idem » 7060 
F. de Graaf, » idem » 6765 
A. J. de Kruif, • Kruisland (N.-B.). • 6750 

Kieuwveen (Z.-H.), 21 Maart: bot bouwen 
van een toren voor de kork met eenige hei-stol
lingen aan de kerk zelve, onder beheer van den 
architect E. J. Margry, te Rotterdam; ingok. 4 
bilj., als: 
G. en S. Bodegraven, tc Nieuwkoop, / 13,990 
K. Janmaat, » Nicuwveen, » 13,891 
N. Perquin & Zonen, i Berkel, » 9,875 
A. v. Meer, » Zevenbergen, » 9.770 
gegund. 

•soendrecl.t, 21 Maart: het verbouwen en 
vergrooten der gemeenteschool, onder beheer van 
den architect R. H. C. van Someren; ingek. 6 
bilj., als: 
A. Haaze, te Ossendrecht, ƒ 8780.26 
P. J. Musters, » idem » 8715.29 
P. J. Coole, » idem » 7996 
D. N. Scbeffelaar, » Bergen-op-Zoom, » 7860 
P. de Nijs, » idem » 7730 
P. C. Baerends, » Ossendrecht, » 7600 

Botterdam 22 Maart: het bouwen van oeno 
bewaarschool met bovenwoningen nabij de Vliot-
kade; ingek. 8 bilj., als: 
H. J. Heiman & Zn., tc Rotterdam, 

••) Dordrecht, 
» Rotterdam 

H. Degens Jr., 
A. Kos Koolhaalder, 
Jan de Puy, 
W. Zonneveld, 
P. G. Winters, 
C. J. v. Tussenbroek, 
W. G. C. Hilkes, 

ƒ 89,970 
» 38,943 
» 88,178 
» 37,989 
» 37,600 
r> 37,384 
> 35,940 

idem 
Kralingen, 

idem 
Rotterdam 

idem 
Haarlemmermeer, 22 Maart voor rokoning 

der gemeente: het verrichten van onderhouds
werken aan: 

lo. het raadhuis; ingek. 1 biljet van H. Bakker, 
te Haarlemmermeer, voor f 269, gegund. 

2o. de begraafplaatsen; ingek. 2 bilj., als: 
A. Langereis, te Haarlemmermeer J 41 
II. Bakker, » idem » 39.40 
gegund. 

3o. de brandspuit huizon; ingek. 2 bilj., als: 
A. Langereis, te Haarlemmermeer, ƒ 113 
H. Bakker, » idem » 99.49 
gegund. 

4o. de wegen; ingek. 2 bilj., als: 
W. de Boo, te Haarlemmermeer, ƒ 346 
J. Roodzand, » idem • 348 
gegund. 

E n s c h e d é , 22 Maart: het inrichten van de 
vroegere ambachtsschool tot woonhuis en In 
bouwen van een magazijn, zonder bijlevering 
van materialen, onder beboer van don architect 
II. Reigers; ingekomen 11 bilj., als: 
G. Weegereef, te Enschedé, / 1068 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

997 

948.18 
923 
906 
897.50 
897 
877 
857 
844.87 

J. Meijer, 
G. Derksen en M. Tunis, » 
J. Tunis en D. Reudink, i 
H. Eggink, » 
B. Turin, s 
W. Lazonder, s 
G. Sluimer, > 
II. ten Cate, s 
H. Wijdefeld, s 
G. Hofstede, > 
gegund. 

Utrecht, 22 Maart, voor rekening der maat
schappij tot expl. van Staatsspoorwegen: lo. 
Bestek no. 467, het maken van een gebouw 
voor privaten, waterplaatsen en bergplaatsen en 
eenige bijkomen,I,- werken op het station 
Leeuwarden; ingek. 6 bilj., als: 
J. Dokter, te Leeuwarden, 
Th. G. Bekhuis en 

D. Damstra, > idem 
A. Braaksma, • idem 
R. Post, • Heerenveen, 
H. P. M. v. Erp, » Leeuwarden, 
Raming 

» 3970 
1 3948 
» 3586 
> 3520 
> 3600 

2o. Bestek no. 468, het maken van een zyspoor 

Otteii. " to Moppel, ƒ 4043 
I). Bruins, » Zwolle, • 3993 
B. H. Trooster Jr., » Zwollerkci-spel, » 3987 
A. Geldens, » Nijmegen, » 3890 

Aberson, » Steenwijk. » 3773 
ter Horst, » Zwolle, » 3675 
v. Straten. » idom • 8443 
Terwindt, • West-Pannerden, » 8400 

Raming » 4150 
Bruininae, 22 Maart: hot onderhoud der 

gemeentewerken onz., dienst '87, in 17 perc. 
Perc. 1, bet maken van wintermat; ingek. 2 

hilj., als: 
per 100 M» 

C. Holier, te Bruinisso, f 14.50 
L. v. Popering, o idem » 12.75 

Porc. 2, leveren ent*, van oen eiken vloeipaal; 
ingek. 2 bilj., als: 

Brouwer, te Hruinisse, J 82 
A. Zoeter, • idem » 57.47 

Porc. 3, schoonmaken der kaaimuren en be
schoeiing, alsmede hot teeren van die hoscb.. 
muur en vloeipalen; ingok. 1 bilj. van P. Okkorso 
At- te Bruinisso, voor ƒ 18.90. 

Porc. 4, toer- on vorfwerk van bruggen, hei
ning en schering; ingok. I bilj. van A. Zoeter, 
to Hruinisse, voor ƒ 9.87. 

Porc. 5, leveren op don weg van 70 M 3 grint 
van 2 cn 3 cM. middellijn; ingek. 1 bilj. van C. 
Bolicr, Bruinisse, voor / 2.99 per stère. 

Porc. 6, onderhoud openbare gebouwen; ingek. 
2 bilj., als: 
A. Zoeter, te Bruinisso, ƒ 137.50 
M. Elenbaas, • idem » 104 

Perc. 7, idem van 't woonhuis met telegraaf
kantoor; ingekomen 2 bilj., als: 
•I. v. d. Berge Jz., te Bruinisse, ƒ 20.60 
A. Zoeter, » idem » 17.50 

Perc. 8, onderhoud conferentiekamer c a . ; 
ingok. 1 bilj. van M. Elenbaas, te Bruinisse, 
voor / 44.80. 

Perc. 9, 270 M> bestrating c. a, met nieuwe 
keien; ingek. 3 bilj., als: 
L. v. Popering, te Bruinisse, / 920 
C. Holier, » idem > 85320 
A. Douw, » Middelburg, i 848.90 

Porc. 10, 330 HP klinket-bestrating met hijle-
ering van 5000 lo soort vlakke Waalklinkei-s 

en zand; ingek. 5 bilj, als: 
I. Douw, to Zierikscc, ƒ 202 
J. J. Capelle, » Bruinisse, • 174.50 
J. v. d. Berge Jz., » idem » 165 
C. Bolier, » idem » 168.40 
M. Elenbaas, « idem » 136.70 

Perc. 11, 250 M* herbestrating met beschik
baar komende keien enz.; ingek. 3 bilj. als: 
C. Bolier, te Bruinisse, /168 
J. v. d. Berge Jz., • idem » 160 
I. Douw, » Zieriksee, » 149 

Perc. 12. onderhoud lijkenhuis enz..; ingek. 1 
bilj. van M. Elenbaas, Bruinisse, voor ƒ 6.50. 

Perc. 13, levering van petroleum; ingekomen 
1 bilj. van Wed. A. Jumilit, te Bruinisse, voor 
ƒ 8.98 per 100 L. 

Perc. 14, idem. Ruhrkacbelkolen ; ingekomen 
2 bilj.; als: 

per HL. 
D. v. d. Berge Az., te Bruinisse, ]' 0.69 
L. de Ronde, » idem » 0.59 

Perc. 15, idem dito haardkolon; iugokouien 2 
hilj., als: 

per HL. 
D. v. d. Berge Az., te Bruinisse, /' 0.8333 
L. de Ronde, > idem s 0.78 

Perc. 16, onderhoud openbare school en onder
wijzerswoning; ingek. I bilj. van J. v. d. Berge 
Jz., te Bruinisse, voor ƒ 64. 

Perc. 17, idem schoójkaehels enz.; ingekomen 
1 bilj. van P. Meerman*, te Bruinisse, voor/25. 

Met uitzondering van hot 5e en 14e zijn al de 
perceelen aan dc minste inschr. gegund. 

Assen, 22 Maart: bot verbouwen van hot 
pakhuis in de Schoolstraat tot een woning en 
bakkerij, voor rekening van mej. A. A. H. Klaasen 
te Zwolle; ingek. 5 bilj., als: 
Harco Winters, te Assen, ƒ 698 
Harm Bennink, • idem » 675 
E. Lamberts, » idem » 657 
A. J. Diehlman, • idem • 699 
C. v. Zoelen, • idem » 596 
gegund. 

Botterdam, 22 Maart: de levering van 30,000 
KG. gietlood, ten dienste van de socket-verbin-
dingen van gegoten-ijzeren buizen; ingekomen 
8 bilj., als: 

per 100 KG. 
A. S. Keij, Rotterdam, ƒ 16.10 
Gebr. Abrahams, 's-Hage, » 16.07 
C. Balguerie & Zn., Rotterdam, • 15.82 

S. A. Vies ,t Zn., Rotterdam, ƒ 16.49'/, 
Wed. (!. Dooremans & Zn., idem • 15.42'/, 
I. MarCI, Amsterdam, » 15.35 
O. v. Dorp, Rotterdam, » 15.33 
R. S. Stokvis Ai Zn., idem » 15.30 

Amsterdam, 23 Maart: do levering van 
diverse bonoodigdhodon voor 's Rijks overzeesche 
bezittingen; minste inschr. waren: 

plaatijzer. Dikoma en Chabot, Rotterdam, 
ƒ 6892.54 

divers ijzer, R. S. Stokvis & Zr.., Rotterdam, 
f 5986.22'/,. 

Staalijzor en ijzerdraad, Dikeina en Chabot, 
Rotterdam, ƒ 5279.19. 

75,000 KG! gietijzer. Ilotz. on Co., idem ƒ2588.50. 
Gastittings, R. S. Stokvis & Zn., idom « 146.79. 
Spanschroeven. dezelfden, /' 543.55. 
Haken en kousen, J. It. Priem, Amsterdam, 

f 363.85. 
' Hangwerk, Renckor & Zn., Utrecht, ƒ 1012.50. 

Sluitwerk, H. J. Klijn de Jongh, Amsterdam, 
ƒ 1784.58. 

Diverse moer- cn schroefbouten, Gebr. Figee, 
idem /' 2374.26. 

Diverse klinknagels, dezelfden, ƒ 1883.75. 
lloutschroeven, D. S. M. Kalker, idem/1311.70. 
Spijkers, H. de Heus & Zn., Rotterdam, 

ƒ 1695 62. 
Draadnagels, Gebr. v. Thiel, Helmond, ƒ 713. 
1272 bladen dubbel blik, Eitje ,t Co., Amster

dam, ƒ 159. 
Lood en looden pijpen, R. S. Stokvis ft Zu., 

Rotterdam, ƒ 1988.38. 
Zink, H. Enthoven, Amsterdam, f 2647.65. 
Aanschroefbare ziiigbuizen voor waterruim. 

Bakker & Zn., Ridderkerk, ƒ 522.72. 
Uselklinkers en blauwe tegels, Folkers & Co., 

Amsterdam, /' 214.04. 
12.000 KG. gek. lijnolie, F. Alberdingk ft |Zn., 

idem ƒ 3006. 
16,000 KG. idom, dezelfden. /4008. 
13,000 » ongek. idem, Wed. J. E. do Hoer 

Ir. & Zn., idem / 3152.50. 
13,000 KG. gemalen loodwit, G. Prime & Zn., 

Gouda, ƒ 2986.10. 
10,000 • idom, dozolfdon » 2297 
9,000 » idem, dezelfden » 2067.30 

16,000 » loodmenie. Hoogowog en V. Zame-
ron, Amsterdam, ƒ 2530.50 

12,000 » idem, dezelfden, » 2024.40 
11,000 » idom. dezelfden, » 1855.70 
14,400 » zinkwit, S. B. Kroon & Co., idem 

ƒ 3005.28. 
4,400 » zinkgrijs, II. J. Klijn do Jongh, idem 

ƒ 818.56. 
1,500 » boekjes bladgoud, (lilhuys & Co., 

idem / 1091.25. 
Harpuis en pik, 

idem ƒ 641.16. 
4200 aangemaakte zwarte verf, Do Boer en 

Van der Schuijt, idem ƒ 1360.80. 
Verfwaren, G. v. Ililten &Co., idem ƒ 1392.9(1. 

Idem Gilhuijs ft Go., idem »2519.79. 
Bascules en weegschalen, J. Molenschot, Tete-

ringen, / 762.20. 
Maten en gewichten, H. de Jongh, Gorichem, 

f 53.53. 
1,000,000 omslagen voor telegrammen. Wed. 

S. Bcnedictus, Rotterdam, f 1460. 
Behoeften voor de Landsdrukkerij, Goudsche 

Mach. Garenspinnorij. J 262. 
Idem id. Gilhuijs Co., Amsterdam, ƒ631.75. 
Verschillende passomenterieën, J. v. d. Laat, 

idem f 1541.50. 
3460 korporaals-sabelkwasten, A. Taek, Breda, 

ƒ 795.80. 
1550 onderoflieiors-sabelkwasten, dezelfde, 

ƒ 2402.50. 
7400 M. geel galon, II. J. Klijn de Jongh, 

Amsterdam, ƒ 1102.60. 
Divers galon, dezelfden, ƒ 1109.65. 
1000 M. goud galon, A. Tack, Breda, ƒ 2840. 
's-Uage, 23 Maart, onder beheer van bot 

ministerie van waterst onz..: lo. het voortzetten 
der verruiming van do doorgraving te Hoek-
van-Holland; ingekomen 3 bilj.. als: 
A. L. v. Wijngaarden Uz.. Sliedrecht, J 110,000 
H. Boimik H.Rz., Utrecht, » 90,500 
A. G. Huvskos, Hedel. » 78,000 
Raming • 87,800 

2o. het verrichten van baggerwerk in het 
Scheur beneden Maassluis, tor verdieping van 
het grootsoheo|isvaarwater, niet bijbehoorende 
werken; ingek. 2 bilj., als: 
M. C. do Jong P.Mz., Sliedrecht, f 236,500 
A Volker Lz., Sliedrecht, on P. A. 

Bos, Gorichem, • 214,550 
Raming » 214,550 

3o. het herstellen van de toegangswegen naar 
de stations van den spoorweg Groningen— Delf
zijl; ingek. 9 bilj., als: 

Hoogowog en Van Zameren, 
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Sl ims , 17 Maart: het afbreken van oen mul 
huis en liet houwen van een nieuw woonhui 
met schuurtje, voor II. S. Hoolstra. onder liehee 
den architect Ids. Rosier, te Warga; ingek. 
bilj., als: 
Palstra. te Stiens, / 899i 
II. J. Gras, » Finkum, • 8945 
Koopmans, » Keetgum. » 8687 
F. Gaastra, » liritswerd, » 778(1 
Gebr. Fokkens, » liritsum, » 7777 
1'. du Hou, » Oudebiltzijl, • 7482 
M. Holwerda, > llijum, » 0890 
gegund. 
Raming ƒ 8000 

Heetsterxwaag. 17 Maart: bet verrichten 
van grondwerk op hot terrein voor de school te 
Luxwoude; 
hoogste insein-. J. W. Dam. Heets, ƒ 1825 
minste » J. J. Bouinu, l.angezwaag, » 1144 

Niet gegund. 
Arnhem, 18 Maart, voor rekening der ge

meente: lo. het verrichten van eenige werk 
Klamheden, ten dienste der genieenteplantsoeiien 
ingek. 3 bilj,, als: 

A. J. Kngelkamp. f 122.1 
M. P. Vale, » 1124 
W. H. de Haan, » 1118 
gegund. 

2o. hot leveren en plaatsen van |iot- en sier
planten (le perc.) en van boomen en heesters 
(2e perc.) 

perc. 1 perc. 2 massa 
K. O. Bischoir Tulleken, 

Hoerde, ] 770 
Van Zoest & Zonen, 

Arnhem, f 1670 956 
Jac. Smits, Naaiden, 849 
G. J. Nijveldt, Arnhem, 15H1 
Wed. J. Wigman & Zn., 

Zutfen, 1675 
D. J. Kloozeinan. Deventer, 10WN.WM 
W. C. Boer, Boskoop, 875 
J. G. Jansen, Arnhem, 1698 887 ƒ 2475 
Wouters en Berends, 

Diepenveen, 1323 ««O 1953 
Gegund aan de minste inschrijvers. 
Winterswijk, 19 Maart: het bouwen eener 

onderwij/erswoning in de buurtschap (,'orle, voor 
rekening der gemeente Winterswijk; gegund 
aan (1. J. Renskcrs, to Winterswijk, voor/'3880, 

tirollingen, 19 Maart: het verbouwen eener 
behuizing in de Hadilingestraat. get. F no. 97, 
met bijlevering van allo materialen, bouwstoffen 
enz., onder beheer van den architect N. W. I.it; 
ingek. 7 bilj-, als: 
A. Il.'ll. te Groningen, ƒ 2274 
A. v. Dijk, i idem > 2238 
R. Ilovingb. » idem » 2174 
E. Peters, » idem - 2153 
N. Kuiper, i» idem » 1993 
H. Berends, » idem » 1879 
II. Meijer, » idem » 1860 
gegund. 

Iiorilrerhi , 19 Maart: het maken van oen 
bad- en zweminrichting voor het korps ponton-
niei-s, te Dordrecht; ingek. 6 bilj., als: 
D. J. v. Riemsdijk, te Sliedrecht, ƒ 3907 
.1. 1'. Dubbelman, » Dordrecht, » 3581 
D. .1. Kwak, » idem • 3473 
J. v, d. Vlugt Jr., » idem i 3380 
J. Kamsteeg, » Giesendam, » 3184 
J. J. Kooijinans, i Dordrecht, » 3177 

De minste inschrijver is als aannemer voor
gedragen. 
Raming f 3500 

Schiedam, 19 Maart: het inrichten van twee 
panden tot alcoholfabriok, onder beheer van den 
architect Joh. Zoetmulder. (Hij deze aanbeste
ding levert de directie der fabriek alle materialen, 
arbeidslooi.eii enz. en draagt den aannemer slechts 
de uitvoering op. Voor de inschrijving is alleen 
eene opgave gevraagd tegen hoeveel percent de 
aannemers genegen zijn het werk uit te voeren); 
ingek. 10 bilj.; 
hoogste inschr. Th. Govaert, Schiedam, 14 °,„ 
minste > N. Groenewegen en Bok

hoven, idem B ; / 8 % 
Kile. 19 Maart: de levering van p. in. 400 

stère onderhoudsgrint, langs den weg van Kde 
naar Hoenderloo en Harskamp. 

Perc. I, 100 store; ingek. 3 bilj., als: 
per stère 

J. Ilerikliiiiz.cn, f 1.— 
II. v. d. Meiden, » 0.98 
H. A. Struikenkamp, » 0.96 
gegund. 

Perc. 3, 100 stère; ingek. 7 bilj., als: 
per stère 

R. Dlankeuspoor, ƒ 1.43 
W. v. Loenen. » 1.30 
G. Beek, » 1.21 
G, v. I.oenen, » 1,20 
II. Woudenborg, » 1.17 
H. v. Dijk. » 1.13 
A. de Wit, » 1.05 
gegund. 

Perc. 3, 200 stère; ingek, 0 bilj., als: 
per s tén 
/ 0.98 
» 0.95 
. 0.93 
» 0.89 
» 0.881/, 
» 0.81 

J. Ilerikhiiizen, 
W. V. Loenen. 
II. v. Dijk, 
II. Waaijenberg, 
G. v. Loenen, 
H. v. d. Meiden, 
gegund. 

Engeliitu, 19 Maart: het verbouwen van toren 
en kerk; gegund aan den minsten inschr. A. J. 
van der Meij. te Herlikum. 

Mierliigerwnard. 19 Maart: de levering van 
900 stère tiju gewassehen riviergrint, voor den 
polder Wieringerwaard; ingek. 2 bilj., als: 

per stère 
II. v. d. Bout, te Nijmegen, f !.70 
Gebr. Peters, » idem » 1.65 
gegund. 

Ylaurdlngrn. 19 Maart: bet maken van 
houten duiken en schermwerk in den Vetten-
oordschen polder; ingek. 9 bilj., als: 
J. C. Maassen, te Vlaai-duigen, ƒ 1387 
Reineveld, « idem » 1232 
J. A. Blok, » idem » 1199 
A. Schilder. » idem » 1146 
C. I.angveld, » (hiwerscbie, » 1100 
G. A. v. d. Berg, » Vlaai dingen, » 997 
K. v. d. Vlis, » idem • 997 
M. v. Hossein, * idem i 848 
B. v. d. Hoeven, » idem » 838 

Makkum, 21 Maart: het uitvoeren van onder
houdswerken langs de zeewering van het water-
schapder Vijf-deeion-zeedijkon-buitendijks,minste 
inschr. waren: 
perc. 1, 38l/io M. hoelpaal, middnlpaal en binnen-

kist heien, J. de Lange, Harlingen, 
ƒ 624 

» 2, 40*1,0 M. hoelpaal. binnonkist 
en buitenkist heien, C. Dijk
stra. Kornwerd, ' » 622.60 

» 3, 90 M. binnenkist heien, F. 
Strandstra, Zurich, , 216 

» 4, 92',/,0 M. hoelpaal, binnenkist 
en 211 M. buitenkist heien, 
W. Weideina, Zurich, » 555 

» 5, 93 M. hoelpaal en buitenkist 
en 47 M. binnenkist heien, 
0. Dijkstra, Kornwerd, » 813.75 

• 6, 30 M. walboheiing, W. 
Weidema, Zurich, » 42 

» 7, 59* M. binnenkist heien, F. 
Strandstra, idem » 130.24 

• 8, 100 decam. vullen van kisten 
enz., B. Strandstra, Kornwerd, » 180 

» 9, 100 decam. idem als voren, 
C. Smitstra, Pingjum, » 12C 

» 10, 100 decam. idem als voren, 
I'. Strandstra, Zurich, > 90 

a 11, 50 aren aardewerk en zoden-
zotten, II. Postma, idem u 325 

. 12, 800 M. baggerwerk, K. Kui|icis3, 
Harlingen, • 1392 

Pannerden, 21 Maart: het bouwen eener 
schuur te Pannerden, onder beheer van den 
architect G. II. Publiekhiiijsen; ingekomen 6 
bilj., als: 
H. Seegers, te Didam, ƒ 1835 
Wed. II. Wientjes, » Pannerden, » 1775 
II. Verborg, » Lobit. > 1765 
II. Masselink, > Doetiehem, . 1857 
Th. Reintjes, » Didam, » 1567 
J. M. Muskens, » Herwen, > 1529 

Amsterdam 21 Maart, voor rekening der I loll. IJzeren spoorwegmaatschappij: lo. Bestek no. 
396, het uitvoeren van oudoi-hoiidslicrstclliiigen op den spoorweg Amsterdam—Rotterdam, Haar
lem— Uitgeest en Velsen—IJmuiden, in zeven perceelen en massa. 

Inschrijvers en Woonplaats, jperc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4.perc. 5 perc. 6 perc. 7 

de Waard, Staveren, 
R. v. Dijk, Noordwijkorhout. 
Th. Vos, Delft, 
Verhagen en v. 't Wout, Haarlem. 
M. Menen, Delft, 
J. v. d. Nadort, Strijen, 
W. A. v. Litli. Leiden, 
W. v. Schalk, Noordwijk, 
C. Alkemade Jr., idem 
L. Kok, IJmuiden, 
W. H. Struijs, Anistei-darn, 
F. Los, Leiden, 

r. Dijk, Noordwijkerhout, 
V. Ph. Braun, Beverwijk, 

dezelfde 
M. Mulder, Haarlem. 

S. v. Velthuiisen, idem 
P. v. Essen, Halfweg, 

ƒ 11,300 

ƒ 9800 

9510 

9638 

/' 13,730 

13,993 
12,430 

8,660 
13,000 

11,630 
13,435 
12.400 

8400 

/ 5700 f 6997 

6000 
41150 

4770 

5970 

6490 
perceel 1 en 5 te zamen ƒ 14,800. 

/ 40,990 

1790 
1650 
2000 

2550/ 4680 
2116 
1998 

9900 
93001 6670 

7110 
6198 
7000 2200 

4830 

6090 
5080 
5190.70 

32,800 

2o. de onderhoudswerken volgens Bestek no. 
(99, op het baanvak Amsterdam, in twee 
perceelen. 

perc. 1 perc. 2 massa 
C. J. Maks, Amster

dam, j 24,000 f 20,800 ƒ 43,290 
L. de Waard, Staveren, 42,980 
G. D. v. Doorn, Amster

dam, 43,330 
Kramers, idem 42,600 

P. Duinker, idem 47,600 
B. v. Huiiren. idem 24,500 21,500 44,500 
L. Kok. IJmuiden, 43600 
V. Pb. Braun, Beverwijk, 22.900 19,990 42,490 
F. Raaijmakers, Nieu-

wcramstel, 44,126 
W. I I . Struijs, Amster

dam, 22,878 18,968 40,900 
I I . J. Meekers, idem 24,000 21,000 « 9 0 0 
P. v. Essen, Halfweg. 22,470 19,977 

's-llage, 21 Maart: de levering van het ijzer
werk voor onderstellen van gesloten goederen
wagens ten dienste der Staatsspoorwegen op 
Java, (bestek no. 89); ingek. 11 bilj., als: 
Soc. internationale, Braine le ('ornte (België), 

/' 39,370 
Soc. de Maliucs, Mecbelen, » 32,000 
P. Herbrand & ('o., Ehrenfeld bij Keulen, > 30,7X8 
E. I I . liegen .aim. Helmond, » 29,990 
Soc. de Baunie et Marpent, Haine St.-

Pierrc (België), » 27,776 
Soc. de Seneffe, Senefle (België,) > 27,146 

Soc. la Metallurgkpie, Brussel, ƒ 26,800 
Soc. Dvle & Bacalan, Parijs, '» 26,700 
J. Leveque & Co, Hei-stal (België,) a 26,200 
A. & V. Hulot, Leuven, » 23,349 
A. Germain, Charleroi, » 22,700 
gegund. 

's-Hage, 21 Maart: het bouwen van een 
machinegebouw en schooi-steen in de Lekstraat; 
ingek. 8 bilj., als: 
L. v. Bergen Henegouwen, te 's-Hage, ƒ 7999 
J. II. de Swart & Zn., » idem a 7864 
D. Koirebijn, » idem » 7860 
M. L. v. Spanje, > idem » 7824 
S. v. Soest, > Mijdrecht, > 7478 
Gebr. de Vos, > 's-Hage, » 7471 
A. ft Paardekoo|ier, » idem i 7450 
A. Nater &. Co., > idem » 6830 

Amsterdam, 21 Maart: het bouwen van 
een pakhuis met aanverwante werken; ingek. 30 
bilj. waarvan 1 van onwaarde; 
hoogste inschr. J. Oldigs, Amsterdam, f 16,600 
lianstr » D. Heijink, idem > 10,836 
gegund. 

Memde, 21 Maart: het bouwen van een 
liefdegesticht met scholen en aunhoorigheden, 
onder beheer van den bouwkundige J . Heijkants, 
te Ern; ingek. 17 bilj., als: 
J. v. Niineii, te Helmond, f 24,500 
M. Dreesen, » idem » 24,476 
M. J. J. Hezemans, » Eindhoven, » 23,660 
J. W. v. d. Putten, i Helmond, » 23,645 
H. v, Asseldonk, » idem > 22,099 
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j . pot, te Stedum, ƒ 4690 
G. Wolthuis, > Bedum, » 4585 
Tj. Bos, » idem » 4580 
H. Formsma, » Grimskerk, » 4490 
G. C. M. Rottinghuis, > Delfzijl, » 4483 
A. J. Benninga, > Bedum > 4295 
P. H. Dopheide, » Groningen, » 4184 
A. Schreuder Jr., • idem » 4181 
H. v. Dijk, » idem » 8754 
Raming » 4200 

4o. net verbouwen van een gedeelte van het 
hoofdgebouw en het uitvoeren van eenige andere 
werken op het station Zwolle; ingekomen 5 
bilj., als: 
G. v. Unen, te Zwolle, / 14,130 
G. Schutte, • idem » 13,990 
D. Bruins, i idem » 13,634 
K. Bleeker, » Zutfen, » 12,274 
L. Meijer, » Zwolle, » 11,911 
Raming » 13,100 

Amsterdam, 23 Maart: het bouwen van 
twee heerenhuizen aan de Verlengde-Vossius-
straat, onder beheer van den architect H. G. 
Jansen; ingekomen 28 blij., als: 
H. R. Hendriks, te Os, ƒ 29,840 
J. F. Premier, > Amsterdam, > 29,500 
J. v. Berne, » idem » 29,382 
A. Aalder», > idem • 28,500 
W. Scholtz, » idem » 28,400 
J. P. Cornelissen, • idem » 28,300 
C. Rietsnijder, » idem > 27,940 
W. H. Struijs, » idem » 27,930 
E. R. Kuipers, » Nieuweramstel, » 27,660 
H. J. Meekers, > Amsterdam, • 26,990 
H. Rictsnijder & Zn., » idem i> 26,960 
J. Koster, » idem » 26,800 
G. Boon, » idem » 26,780 
A. Paans, » idem » 26,700 
Helle, » idem » 26,500 
Groenhof en Haak, » idem » 26,440 
B. Cruijf « idem » 26,325 
A. T. Sleeswijk, » idem » 26,320 
C. J. Maks, » idem » 26,300 
G. Woud, i idem t 26,240 
Oosterink en Schut, » idem ï 26,100 
Th. Ligthart, i Nieuweramstel, > 25,690 
(Vuijf en Schouten, > Amsterdam, r> 25.652 
J. J. P. Thüring, » idem » 24,900 
K. 3. B. v. Damme, i idem » 24,750 
I). H. Zeevat, i idem » 24,616 
B. v. Buuren, » idem i 24.490 
0. v. Dijk & Co., » idem » 21,896 

Gegund aan B. v. Buuren, voor ƒ 24,490. 
Weid urn. 23 Maart, voor rekening der ge

meente: lo. de levering van 900 stère grint; 
ingek. 2 bilj., als: 

per stère 
J. A. Deelstra, te Rinsumageest, f 2 47 
Gebr. Peters, • Nijmegen, » 2.395 

gegund. 
2o. het vletten van die grint; ingekomen 3 

bilj., als: 
per stère 

J. A. Deelstra, te Rinsumageest, ƒ 0.52 
J. v. d. Veen en W. 

Hiemstra, t Wommels, » 0.48 
F. S. Leijenaar en 

H. S. Leijenaar, » Winsum, » 0.425 

gegund. 
3o. het rijden van die grint; ingekomen 6 

bilj., als: 
per stère 

J. A. Deelstra, te Rinsumageest, ƒ 0.51 
J. Kooistra. » Mantgum, > 0.50 
M. Terpstra, » Huins, » 0.49 
Wed. K. Feikema, • Oosterlittens, » 0.48 
R. Hettinga en U. v. 

Dijk, > Baard, > 0.47s 

T. Lolkema en H. 
Poelstra, » Oosterwierum, » 0.46s 

gegund. . . . 
Voorts was nog ingeschreven op de levering 

der grint en het vletten en rijden daarvan, door 1. 
A. Deelstra, te Rinsumageest, in massa voor 
/ 3.44 per stère. 

t o b i i , 23 Maart: het vergrooten der openbare 
school te Lobit, onder beheer van den architect 
G. H. Publiekhuijsen; ingek. 6 bilj., als: 
J. Hesseling. te Lobit, ƒ4210 
B. J. Wiehers, » idem » 8653 
J. Etmans, » idem » 3500 
G. Muskens, > idem > 3156 
R. Verborg, > idem » 3145 
J. M. Musksns, > Herwen, > 2895 

E n s c h e d é , 23 Maart: het bouwen van een 
woon- en winkelhuis op een terrein aan den 
Kuipersdijk, voor de firma Heusinkveld & Co., 
ingekomen 14 bilj., alt: 

Jeunink, / 3194 
Reiidmk en Tunis. > 3190 
Houkeriede, > 3135 
Wegereef, » 3033 

Wijdeveld, ƒ 2994 
Doornekate, » 2883 
Sluimer, » 2874 
Reigers, » 2790 
Wijk, » 2776 
Turin, » 2671 
Ten Kate, » 2647 
Derksen en Tönis, » 2410 
Vossebeld, » 2375 
Lazonder, » 2369.70 
gegund. 

's-Hage, 24 Maart: de levering van 25,000 
KG. roodkoper in blokken; minste inschr. Gebr. 
Abrahams, te 's-Hage, voor ƒ 53.28'/, per 100 KG. 

« r o u w . 24 Maart, voor rekening der ge
meente: lo. het bouwen van eene ophaalbrug 
te Grouw; ingek. 6 bilj., als: 
C. de Vroeg, te Terwispel, ƒ 1269 
A. T. Joustra, » Baard, » 1124 
B. H. Zijlstra, » Grouw, » 1070 
W. K. Burgij. » Terwispel, • 968 
J. H. v. d. Schaaf, » Grouw, » 860 
M. P. Bleeksma, • Deerzum, > 814 
Raming /" 1125 

2o. het bouwen van eene ophaalbrug te 
Idaard; ingekomen 6 bilj., als: 
C. ile Vroeg, te Terwispel, ƒ 1209 
A. T. Joustra, » Baard, » 993 
W. K. Burgij, • Terwispel, » 929 
H. S. Schaap, » Roordahuizum, • 868 
J. H. v. d. Schaaf, » Grouw, » 830 
M. P. Bleeksma, » Deerzum, » 797 
Raming » 943.45 

Nog niet gegund. 
Amsterdam, 24 Maart: het maken van een 

gebouw voor lijders aan besmettelijke ziekten, te 
Amsterdam, onder het beheer der genie, aldaar; 
ingek. 14 bilj., als: 
W A. G. Jansen, te Utrecht, ƒ 19,540 
J. Morison, » Amsterdam, » 19,050 
Renaud en Boeljon, » Watergraafsmeer, » 19,040 
E. R. Kuipers, > Nieuweramstel, • 18,940 
C. J. Maks Jz., » Amsterdam, 1 18,920 
A. Aalders, » idem » 18,880 
P. Duinker, i idem » 18,767 
J. Kooij, » idem • 18,450 
A. T. Sleeswijk, » idem » 18,040 
B. Cruiiff. i idem » 18.028 
P. J. Vos, » idem • 17,950 
W. H. Struijs, > idem » 17,800 
D. Heijink, » idem » 16,869 
ürma Oosterink en 

Schut, » idem » 15,990 
Raming » 20,000 

Zieriksee, 24 Maart: het bezinken en voor-
loopig bestorten van den onderzeeschen oever 
tusschen de peilraaien X en XIII van het district 
Borroiidamme, volgens bestek no. 121 van het 
watei-schap Schouwen; ingek. 18 bilj., als: 
J. Bout te Haamstede, ƒ 30,000 
H. J. Romeijn, » Burg, » 29,000 
C. D. Bolier, » Scherpenisse, * 27,882 
W. Volkcr, » Sliedrecht, » 27,800 
D. Bolier Cz., » Rilland, » 27,400 
C. Bolier Cz., • Bruinisse, » 26,900 
J. v. Strien, » Zieriksee. » 26,600 
J. v. Eek. » Hardinksveld, i> 26,600 
C. de Wilde Az„ • Kattendijke, » 26,390 
J. de Rijke Jz., • Sirjansland, » 26000 
A. M. Langeveld, » Hardinksveld, • 25.976 
M. v. d. Linde, » Zieriksee, » 25,974 
P. Visser Pz., » Hansweerd, » 25,965 
H. C. v. d. Ende, » Zieriksee, • 25,864 
C. Roskam, » Sliedrecht, » 26,800 
Jac. Jansen, i> Neuzen, • 26,700 
P. A. v. d. Velde, » idem B 24,975 
M. v. d. Hoek, » idem » 24,795 
gegund. 

Harlingen, 24 Maart: het maken van eene 
walbeschoeiing bij de Noordersassluis, voor reke
ning der gemeente; ingek. 8 bilj., als: 
G. S. Spoelstra, te Harlingen, ƒ 750 
G. Anema, » Midlum, » 680 
P. J. Schaafsma, • Harlingen, > 666.80 
Jetze Posthuma, i idem • 626 
Gebr. v. d. Meer, » idem » 624 
J. de Lange, > idem » 569 
C. Bosma, » idem » 567 
L. Strak en J. Huisman, ï idem > 559 
gegund. 

Haarlem, 24 Maart: het doen van eenige 
herstellingen en vernieuwingen aan- en het 
maken van toonbanken en afscheidingen in de 
Vleeschhal; ingek. 6 bilj., als: 
B. J. v. Liempt, te Haarlem, ƒ 3510 
G. P. J. Beccari, » idem » 2650 
P. C. Groenings, » idem » 2638 
Th. J. Verzijlbergh, » idem » 2617 
H. London, » idem » 2478 
J. P. N. NeUssen, • idem » 2376 

* 8 U mg / 2 5 0 0 

Eist 24 Maart: de verhooging en verzwaring-
van den Rijndijk, onder Heteren en Randwijk 
(lengte 2900 if.); 
hoogste inschr. Van den Boogert, Leeuwen, 

ƒ 91.000 
minste » J. v. d. Plas, Hardinksveld, "» 67,590 

Apeldoorn. 24 Maart: het bouwen van een 
mineraalwaterfabriek met woonhuis, onder be
heer van den ingenieur G. M. Gardenier; ingek. 
8 bilj. als: 
H. Kloek, te Apeldoorn, f 7810 
.1. Wassink, > idem » 7762 
II. L. v. Loenen, t idem « 7595 
G. J. v. d. Braak, ï idem • 7423 
ft Wegerif, > idem • 6950 
J. Radstaak, > idem » 6900 
A. Radstaak, » idem • 6><40 
F. Eibers, I idem » 6835 

Nog niet gegund. 
« e l l l k u m (Geld.), 24 Maart, ten behoeve van 

Ie polders Hellouw en Haaften: lo. het maken 
..in een gemetselde keering met puntdeuren in 
te wetering nabij het stoomgemaal te Gellikum; 
2o. het maken van een doorgraving in de kade 
aldaar en lo. het verrichten van eenige herstel
lingen aan dc machinstwoning; ingekomen 10 
bilj., als: 
I). Bijl, te Herwijnen, f 2645 
Janssen. » Ruinpt, » 2410 
M. Struiken, » Gellikum, » 2346 
P. W. v. Hattum, > Tuil, » 1995 
F. Mooring, » Zalt-Bommel, » 1918 
W. Looijen, • Herwijnen, » 1880 
G. Looijen, » idem » 1874 
N. v. Velzen, » idem » 1865.80 
F. v. Dijk, » Acquoi, » 1850 
J. Kamsteeg, » Giesendam, » 1739 

I;rollingen. 24 Maart: het afbreken eener 
behuizing en het bouwen van een winkelhuis 
met bovenwoning en pakhuis ten dienste van J. 
A. Poelman, onder beheer van den architect G. 
Nijhuis: ingek. 14 bilj., als: 
T. IJ. Jelsma, te Groningen, ƒ 10,220 
D. S. Diddens, > idem i> 9999 
R. Ilovingb, > idem » 9,993 
J. de Vries, » idem » 9,936 
E. W. Wietzema, » idem » 9,889 
H. Scheltens, » idem • «.868 
J. Haupt, • idem » 9.787 
G. Meulink, » idem » 9,780 
G. P. van Erp, » idem » 9,730 
Ph. Hondriks, D idem » 9,597 
D. Dalmolen, » idem • 9,527 
H. Jansen, » idem i 9,484 
E. Peters, > idem » 9,477 
I). Berkenbosch, » idem * 9,235 
gegund. 

Kroningen . 25 Maart, voor rekening der 
provincie: lo. het vernieuwen der beschoeiing 
aan de westzijde van het verbindingskanaal tus
schen dc westerhavensluis en de draaibrug, vóór 
de Steenhouwerskade te Groningen; ingek. 10 
bilj., als: 
A. II. Teninga, Grootegast, ƒ 5943 
.1, A. J. Croon, Groningen, » 5637 
A. Schreuder, idem * 5374 
T. Bos. Bedum. » 5220 
J. Zoldenrust, Warfum, » 5200 
II. v. Dijk, Groningen. • 5024 
ft v. d. Veen, Mensiiigewee-.', » 5015 
II. Formsma, Grijpskerk, » 4868 
S. Meijers, Bedum, » 4830 
G. Hazelholl', Oude-Pekela, » 4523 
Raming » 6116 

2o. net maken en herstellen van werken tot 
voorziening van wegen en jaagpaden, langs ka
nalen, tegen afslag en afschuiving, in 4 perceelen. 

Perc. 1, wegen en jaagpaden van Groningen 
naar Ulrum en van Onderdendam naar Uithui-
zon; ingek. 12 bilj., als: 
W. D. Rotlischiifer, Groningen, f 13,943 
T. Bos Bedum, « 13.870 
J. v. d. Berg, Ulrum, » 13,600 
J. Pott, Stedum, » 13.650 
S. Meijers, Bedum, » 13,500 
I. A. Ni " icolai, Munnekezijl, 
J. Zeldenrust, Warfum, 
R. Pathuis, Garnwtrd, 
H. de Wind, Zoutkamp, 
J. Klippus, Bedum, 
A. J. Benninga, idem 
A. Woldringn, Zoutkamp, 
Raming 

• 13,445 
» 13,100 
» 12,930 
> 12,946 
» 12,766 
» 11,897 
> 11,512. 
» 13,711 

Perc. 2, weg van Groningen naar Stroobos; 
ingek. 11 bilj., als: 
A. II. Teninga, Grootegast, ƒ 9824 
H. de Wind, Zoutkamp, » 9680 
H. Formsma, Grijpskerk, » 9494 
J. Klippus, Bedum, » 9280 
C. Bakker, Kollum, > 9260 
R. J. Dijkstra, idem » 9189 
H. v. Dijk, Groningen, » 8894 
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O. Kerkstra, Munnekezijl, /' 8874 
A. Woldringh, Zoutkamp, '• 8640 
R. Pathuis. Gamwerd, i 8600 
J. A. Nicolai, Munnekezijl, • 8440 
Raming , goso 

Perc. 8, weg van Middelstum naar Loppersum-
merdraaihrug, langs de Wijmers; ingekomen 9 
bilj,. als-

B I J V O E G S E L 

A. Banning. Zuidhorn, 
H. de Wind. Zoutkamp, 
W. D. Rothschafer, Bedum, 
G. Wolthuis, idem 
J. Klippus, idem 
I. Pott. Stedum. 
A. Woldringli, Zoutkamp, 
G. Hazelholl, Oude-Pekela, 
A. Pastoor, Stedum, 
Raming 

Perc. 4. jaagpaden langs het 
ingek. 7 bilj., als: 
J. Heikens. Appingedam, 
W. D. Rothsclialer, Stedum, 
H . de Wind. Zoutkamp, 
J. Pott, Stedum. 
G. Wolthuis, Bedum, 
J. Zuidema, Zuidbroek, 
A. Pastoor, Stedum, 
Raming 

Arnhem, 25 Maart: het bouwen van eene 
villa aan den Velpschen straatweg, onder de 

temeente Arnhem, voor rekening van tl. J. van 
er Voort iu de Betouw Jr.. onder beheer van 

de architecten G. J. van Gendt en C. M. G. 
Nieraad; ingekomen 10 bilj. waarvan één van 
onwaarde, als: 
D. A. Roskam, Arnhem, 
J. Rothuizen en W. Salomon, 

Doorwerth. 
Arnhem, 

idem 
idem 
idem 
idem 

/ 6588 
• 6297 
» 5961 
> 5807 
> 5676 
> 5600 
> 5595 
» 5558 
» 5368 
» 6997 

Damsterdiep; 

ƒ 1390 
» 1337 
» 1186 
» 1180 
• 1116 
» 1097 
> 1060 

1145 

ƒ 29,240 

i> 25,099 
ï 24,645 
» 24.200 
> 22,640 
» 21,990 
» 21,548 

H. v. d. Sand, 
J. H. v. Riel, 
VI. Lensink & Zn, 
J . P. Welsing, 
Gebr. v. Baaien, 
J. v. Bui k, Oosterbeek, en W. Wissing, 

Arnhem, , 21,450 
A. Lestrade, Arnhem, » 21,324.90 

Met voorbijgang van den minsten inschrijver 
gegund aan J . v. Burk en W. Wissing. 

Dieren, 25 Maart: het bouwen van een bij
zondere school, aldaar, uitgezonderd aanvoer 
van zand en met weglating der nevengebouwen, 
onder beheer van den architect M. K. Smit, te 
Dieren; ingek. 13 bilj., als: 
Rothuijzen en Salomons, te Oosterbeek. 
G, J. fi. Heijting 
G. J. Carmiggelt 
J. Altena, 
H. Enklaar, 
S. Dekker, 
J. Steinvoort, 
L . Enklaar, 
J. de Witt, 
H. Stoltenberg, 
J. Schut, 
J. Maandag, 
G. Boerstoel, 
gegund. 

i Angerloo, 
i Brummen, 
i idem 
» Dieren, 
i Doesburg, 
i Dieren, 
i idem 
i idem 
> idem 
i Brummen, 
i Dieren, 
i Brummen, 

/ 4720 
» 4363 
• 4350 
» 4170 
» 4077 
« 4057 
» 3947 
• 3939 
• 3924 
> 3865 
» 3855 
» 3698 
» 3694 

Zwelle. De levering van keien en klinkers 
voor de gemeente is gegund als volgt: 

43,000 grèskeien van de Ourthe a » / , , cM., 
en 46,000 a '»;„ C.M., A. Barette, te Eindhoven, 
voor ƒ 6296. 

300 strekkende M. kantsteenen, II J. Bosman, 
te Rotterdam, voor /* 0.86 per str. M. 

250,000 Waalklinkers of Uselsteenen (Waal-
vorrn), in 2 perceelen, ieder ii 125,000, 

, . , . _ per 1OC0 
perc. 1, J . B. Poppe & Co., Zwolle, /lo.56 

» 2, J. L. v. Osch, idem > 11.39'/, 
Leeuwarden, Het aanleggen van een aarde-

baan met khnkerbestrating, ter lengte van 1600 
« . , op het eiland Schiermonnikoog, van het dorp 
tot aan het nieuw te stichten bad-hotel aan de 
Noordzee, is gegund aan P. A. Bottinga, te 
Leeuwarden, voor ƒ 8243. 

Domburg (Zeel.) JHet bouwen van eene villa 
voor Gebr. Schcele; Igegund aan M. K. Jeras & 
Zonen, te Middelburg, voor f 3976. 

D E O P M E R K E E 
van ZATERDAG 2 APRIL 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Maandag, 4 Apri l . 

Maastricht, to 10 uren, dooi- het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het piOV. host.: het leveren en verwerken van 
onderhoudsmaterialen op den Rijks-groot en weg le klasse Maastricht— 
Nijmegen. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur Hekaar, beiden 
te Maastricht, Aanw. gehouden. Raining ƒ 3090. 

Maastricht, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van Itet prov. best.: het verrichten van haggerwork tot 
verbetering van de Zuid Willemsvaart tusschen sluis no. 14 en de Noord-
Brabantse he grens bij sluis no. 13, in gemeente Nederweert, lui. bij den 
hoofdingenieur en den ingenieur Hekaar, beiden te Maastricht. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 2300. 

Maastricht, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
liet gebouw van het prov. best.: bet maken van paalregelwerk met 
tuinen enz., langs de kanaalboorden der Zuid-Willemsvaart, in de ge
meente Weert. Inl. bij den hoofdingenieur iu het 7e district en den 
ingenieur Hekaar, beiden te Maastricht, Aanw, gehouden. Raming 
ƒ 10,000. 

Maastricht, tc 10 uren, door het ministerie van waterst. en/., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van bestrate goten enz., op 
den Rijks-grooten weg der le klasse Maastricht—Battico. Inl bij den 
hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Rekaar, beiden te 
Maastricht. Aanw. gehouden. Raming f 2000. 

Bergambacht (Z.-H.), te 10 uren, door den bouwkundige ,1. van Vliet, 
te Schoonhoven, voor O. Blanken, in bet koffiehuis te Bergstoep: bet 
ontruimen van de in aanbouw zijnuV bouwmanswoning en daaiterplaatse 
wederopbouwen eener bouwmanswoning met stalling voor 24 stuks 
hoornvee, schuur, zes roeden hooiberg, ophaalbrug en verder daarmede 
in-verband-staande werken. Aanw. gehouden. i! 

Utrecht, te 11 uren, door deCentraalspoorwogmaatschappij, an bet 
hoofdbureau: het maken van een gebouw, waarin wagenmakerij, zadel
makerij, schilderswinkel en werkplaats voor het lichten van rijtuigen, 
een luifel tegen voornoemd gebouw, een hout loods, benevens het ver
anderen van eene woning. lm. bij den ingenieur van don weg, aldaar, 
Aanw. gehouden. 

Maastricht, tc 11 Bras, bij J. van don Broek, Abtsstraat: het bou
wen Tan een huis. 

Beetsterzwaag (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen 
van een ijzeren draaibrug met houten landhoofden te Kortezwaag. 
Aanw. gehouden. 

Beet s t e r » waag (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Opsterland: 
het bouwen van een klokhuis te Ureterp. 

's-llage, te l l ! / i uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de aanleg van eene klinkerbestrating 
ter vervanging van de grintbaan op den Katendrechtschendijk, deel 
uitmakende van den Rijksweg der 2e klasse no. 4, van Katendrccht naar 
de Üude-Maas. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te's-Hage, 
den ingenieur, te Uriel le, en den opzichter Raumann, te Dordrecht. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 10,500. 

H a k k u r n , te 12 uren, door het dijksbest. van Wonscradeels Zuider-
zeedijken, in het logement »do Prins": het verrichten van de gewone 
onderhoudswerken aan de zeewering, ged. '87- Inl. bij den dijksopzichter 
te Gaast. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het opruimen van den duiker in de Oude Singelgracht nabij de 

Volmolen gracht. Aanw. 28 Maart, te 2 uren; 
2o. het besteigeren van den stad hu is toren. 
Groningen, te 123/\ uren, door burg. en weth.: het bestraten van 

de Lodewijkstraat, tusschen den Oosterweg en den toegangsweg naai
de nieuwe verzamelplaats van fecaliën. 

Amsterdam, te 1 uur, door het best der vereeniging ten behoeve 
der arbeidersklasse, in het koffiehuis »de Roode Leeuw": het bouwen 
van fi4 woningen, op een terrein, gelegen aan de Jan-van-der-ïleijden-
straat, tusschen de Hemony- en Van-Woustraten. Inl. bij den architect 
VV. Hamer. Aanw. gehouden. 

Arnhem, te 2 uren, door den architect A. R. Freem, in het Centraal-
gebonw: het bouwen van een volksgaarkeuken met logement, aan den 
Hommelschenweg, te Arnhem. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 2 uren, door de Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 
in kamer 46 van het centraal administratiegebouw: de onderhoudswer
ken op den spoorweg Amsterdam—Winterswijk, Hilversum—Utrecht en 
Amersfoort—Kesteren, volgens bestek 397, in 6 perceelen. Raming 
ƒ 30,145.31. (Zie adtert. in n°. 13.) 

Winschoten, te A uren, door burg. en weth.: 
lo. het schoonen en witten van onderscheidene school- en andere 

lokalen, in 1 perc; 
2o. het verrichten van diverse binnen- en buitenverf werken aan ver

schillende gemeente-eigendommen, in 8 perc. Aanw. te 11 uren. 
Veendam, te fi uren, door burg. en weth.: het doen der onder

houdswerken te Veendam, ged. *87, in verschil lende perceelen. 
Zwelle, te 8 uren, in het hotel Atlas, in de Voorstraat: de verbou

wing van bakkerij an woning van M. de Marcus aan het Gasthuisplein. 
Aanw. gehouden. 

Wlerlnffen (N.-H.). door dijkgraaf en heemraden van het heemraad
schap Wielingen: 

lo. het maken van 2 aard profielen, gedekt met steenglooiing cn 
Jtlinkerglooiing, alsmede het verzwaren van den dijk; 

2o. bet maken van een hoofd; 
8o, bet maken van een aardproliel, gedekt met steenglooiing; 
4o. het verlengen van een hoofd; 
5o. het maken van een aardprofiel, gedekt met steen glooiing. 
Inl. bij den opzk-hter S. B Gorter. 

Dinsdag, 5 Apri l . 
Fijn nart (N'.-B.), te 10 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen 

der Dorpskeïstraat, groot 1023 Aanw. gehouden. 
Hoogland (N.-H.), te 11 uren, door burg. en wetu.: bet vernieuwen 

van 111 M. straatweg op den weg van Amersfoort naar Groot-Weede, 
en 100 M. straatweg op den Koelborsterweg. 

KoptaxlJI (Kr.), te 11 uren, door het dijksbest. van bet waterschap 
der Vijf-deelen-zeedijken hinninilijks, in het contributiehuis: dc gewone 
wei ken aan de zeeweringen, ged. "87, in diverse perceelen, waartoe o. a. 
behoort het maken van een nieuw hoofd, ter lengte van 90 M l . Aanw. 
gehouden, 

Koptst/.ijl (Fr.), tc 12 uren, door het dijksbest. van het waterschap 
der Vijf-deelen-zeedijken-himienilijks, in het contributiehuis: delevering 
van: IT. 270 stuks 7l dM. grenen dijkpalen; b. 1480 stuks 62 dM. idem; 
c. 100 Ift grint; d. 105,000 bos eiken takken (omtrekband p. m.0.45M., 
lengte minstens 1.10 M.) 

JanrMvcId (Utr.), te l'/j uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
den Lekdijk-lVneilondams en van den Mseldam, in het Dijkhuis: u.het 
uitvoeren van aardewerken aan den I.ekdijk-Renedendams tusschen 
hectometerpalen 25 en 35. Raming f 18.000; b. het maken eener basalt-
glooiing aan den rivieroever, beneden het Koekoeks-stoombootenveer; c. 
de levering en het vervoer van grint voor de dijks- en poldergrintwegen. 
Inl. bij den kameraar van het hoogheemraadschap, te Jaarsveld. Aanw, 
gehouden. 

Arnhem, te 7 uren, door den bouwkundige J. Post, in het hotel Dus-
schoten: bet bouwen van 17 burgerwoningen met grond-en afsluitmuren, 
op een terrein aan de Nijhoffstraat. 

Woensdag, A April . 
Borne (Ov.), te 12 uren, namens B. Spanjaard in het hotel Ensink: 

het verbouwen van zijn woonhuis. Aanw. te 9'/, uren. 
Tieeuwarden, te l uur, door burg. en weth.: de levering van 150,000 

vlakke en 125,000 getrokken Waalstraatklinkers. 
M I eek, te 1 uur, in het koffiehuis »de Nieuwe Doelen": het vergrooten 

der fabriek van de firma W. Hubert en Co. Inl. hij den architect A. 
Breunisson Troost. 

Zutfen, te 2 uren, door provisoren van he* Oude- en Nieuwegast-
huis: het afbreken en opbouwen van vier cellen, een stoomschoorsteen 
en verschillende timmer-, metsel-, steenhouwers-, sinids- en stukadoor
werken, in B perceelen. Bilj. inzenden 5 April, voor 7 uren, ten kantóre 
van den rentmeester. Aanw. 4 April, te 2 uren. 

Zwolle, door den raad van administratie der Overijselsche kanalisatie-
maatschappij bij den secretaris-thesaurier. P. 0. A. Sichterman: bet 
maken en inhangen van twee paar nieuwe sluisdeuren m sluis II inde 
le sectie, benevens het inheien van één dukdalf boven die sluis en 
het maken van nieuwe sloven op de schoorpalen in de schutkolk, aldaar. 
Inl. bij den opzichter J. Vernimmen. te Zwolle. Aanw. gehouden, 

Hoofddorp (Haarlemmermeer), door het best. der vereeniging tot 
oprichting eener school met den Bijbel: het bouwen eener school en 
onderwijzerswoning te Hoofddorp, met bijlevering van alle materialen 
enz. Inl. bij den bouwkundige H. Riuck, aldaar. Aanw. 4 April, te 
11 uren. 

Donderdag, 7 Apri l . 
Grouw (Fr.), te l l 3 / k uren, door burg. en weth. van Idaarderadeel 

de levering van 100 gegalvaniseerd-ijzeren privaattonnen. Inl. bij den 
gemeentebouwkundige te Grouw. 

Grouw i,Fr.), tc 12 uren, door hurg. en weth. van Idaarderadeel: de 
levering van 320 stère gewasschen riviergrint en 40 stère harde klinker
puin. Inl. bij den gemeentebouwkundige te Grouw. 

I'el de (Dr.), te 12 uren, door J. Kamps Jr., in het logement van P. 
Bakker: het bouwen van een woonhuis met schuur, met bijlevering van 
de noodige bouwstoffen. Inl. bij den opzichter H. Luinge, te Vries. 
Aanw. 4 April, te 11 uren. 

Haarlem, te 2'/i 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 genaamd »de 
Trippenhuizen', tc Amsterdam, van den dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tot en met 31 Dec. '88. Inl. bn den hoofdopzichter voor 
de universiteitsgebouwen K. dc Boer Hz., te Leiden. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 7000. 

Hendrlk-lde-Amfcacht, door het kerkbestuur der Herv. gemeente: 
eene vergrooting der kerk, door wederzijdsche uitbouwing voor 192 
zitplaatsen, Bilj. inzenden uiterlijk 6 April, vóór 11 uren. Inl. bij C. 
Karsseboom, te Rijsoord. Aanw. gehouden. 

Oldeberkoop (Friesl.), bij R. Prins: het graven eener opvaart c a . , 
aldaar. Aanw. gehouden. 

Vrijdag, H April. 
Amsterdam, te 12 uren, door den prov. inspecteur der directe be

lastingen ten zijnen kantore: het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen der invoerrechten en accijnsente 
IJmuiden, ged. '87, '88 eu '89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le 
district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter der landsgebouwen G. D. 
Wijudels de Jongh, te Amsterdam. Aanw. gehouden. 

Groningen, te 12 uren, door het prov. best: hot vernieuwen van de 
beschoeiing aan de westzijde van het voormalig Kantsterver laat en het 
herstellen van een gedeelte walmuur, aldaar. Inl. hij den hoofdingenieur 
en den ingenieur, te Groningen, en den opzichter H. Bos, te Loppersum. 
Aanw. gehouden. 



D E O P M E R K E R . 
D E O P M E R K E R . 

Utrecht, te 12';, uren. door de Centraalspoorwegmaatschappij, aan 
het hoofdbureau: de levering van magazijnsgocderen. 

Zaterdag, 1» Apri l . 
QBreda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in het koffiehuis het Hof van Holland: het maken van een gebouw tot 
verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten op het militair terrein, 
ten oosten van de kazerne ide Lange Stallen", te Breda. Bilj. inzenden 
uiterlijk 8 April, vóór 3 uren. Raming / 6400. (Herbesteding.) 

Amsterdam, tc 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
een openbaren lagere school der 3e klasse voor jongens en meisjes, op 
een terrein achter de Frans-Halstraat, Inl. bij den stadsarchitect van 
10—12 uren. (Zie advert, in n'. 14.) 

Amsterdam, te 2 uren, door den architect P. F. Laarman, in café 
Suisse: het bouwen van twee woonhuizen aan de Verlengde-Vondelstraat, 
Nieuweramstel. Aanw. 4 cn 5 April, te 11 uren. 

Dinsdag, 11 April . 
Amersroort, tc 11 uren, door burg. cn weth.: het bouwen van 

eene meisjesschool, met bijlevering van al het daartoe benoodigde. Inl. 
bij den gemeentearchitcct. Aanw. 7 April, tc 11 uren. 

Apeldoorn, tc 12 uren, door burg. cn weth.: het verharden van 
den weg van af lïeekbergen naar het nieuwe station, aldaar, lengte 
ongeveer 1200 M. inl. bij den geineentearchitect. Aanw. 11 April, te 
lOl/j uren. 

Amsterdam, te 3 uren, door II. F. Gliifke, in café Panorama: het 
bouwen van een winkelhuis inet bovenwoning in de Plantage Fransche-
laan, aldaar. Aanw. 9 April, te 3 uren. 

Bergen-ap-Zoam, door den architect R. H. C. van Someren: het 
verbouwen van een woonhuis aan dc haven, voor Joh. I). A. la Rivière. 
Aanw. 7 April, te 10 uren. 

Woensdag, 13 Apr i l . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

wegruimen van een in dc Boven Merwede, onder de gemeente Sleeuwijk, 
§ezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 

en ingenieur Hoogenboom, te Dordrecht, cn den buitengewóón-opzichter 
De Hoog, tc Gorichem. Aanw. 6 April. 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
•wegruimen van een in de rivier den Geldcrschen IJsel nabij Oldburgen, 
onder de gemeente Steenderen, tusschen de kilometerraaien 30 cn 31, 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 6 April. 

Zullen (Geld.), te 11 uren, door burg. cn weth.: het bouwen eener 
school met 3 lokalen. Inl. bij den architect Alb. Nijland, te Utrecht. 
Aanw. 6 Apul, te 11 uren. 

Nlsse (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: het afbreken en op
bouwen eener onderwijzerswoning cn het bouwen van een gemeentehuis. 
Inl. bij den opzichter H. de Muijnck, te Driewegen. Aanw. 13 April, 
te 12 uren. 

Kornjnni (Fr.), door den architect F. Brouwer: het afbreken der 
bestaande en wederopbouwen eener geheel nieuwe boerenhuizing met 
schuur, voorhuis, melkkelder enz., te Doerzum, op de plaats, in gebruik 
bij mei. S. I). van der Woude. Aanw. 9 April, te 11 uren. 

Donderdag, 14 April . 
(.„rii l.coi, te 10 uren, dooor den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, aldaar, ten zijnen kantore: 
lo. het bouwen van een stal voor 4 officierspaarden, tc Gorichem. 

Raming ƒ 2400; 
2o. liet maken van waterleidingen in kazernegebouwen, te Gorichem. 

Raming f 1700. 
Inl. bij genoemden ingenieur. Bilj. inzenden uiterl. 13 April, vóór 3 uren. 
Harlingen, te 1 uur, door burg. en wath.: het maken en in-

hangen van een stel buiten-ebdcuren in de groote sluis. Aanw. 7 April, 
te 11 uren. 

Zaandam, te 1 uur, door burg. en weth.: het verbreeden en ver
diepen der zeehaven tc Zaandam en het plaatsen van dukdalven nabij 
de ligplaats voor zeeschepen, aldaar. 

Vrijdag, 1» Apr i l . 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best : het driejarig onderhoud van eenige 
werken bij de Oude Hoeve, aan dc noordzijde van het eiland Schouwen, 
behoorende tot de zeewerken in de provincie Zeeland. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het He district, tc Middelburg, en den ingenieur, te 
Goes. Aanw. 7 cn 9 April. Raming f 4048 per jaar. 

VBoftrli , te 10'/, uren. door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: de voorziening van de kanaalboor-
den der Zuidwilletusvaart in de provincie Noord-Brabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6e district, te's-Hiisch, den ingenieur Schuurman, 
te Vueht. den opzichter Weebuizen, te 's-Bosch, cn den opzichter 
Pommce, te Aarlc-Rikstcl. Aanw. 9 April. Raming ƒ 7000. 

'a-Boarh , te 101,', uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der oeververdediging 
door steenglooiing langs een gedeelte van het kanaal de Zuidwillems-
vaart. provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6c 
district, te's-Boscli, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter 
Pommée, te Aarle-Rikstel. Aanw. 9 April. Raming / 80,000. 

Zuldland (Z.-H.), te 11 uren, door dijkgraaf eu heemraden van de 
polders Zuidland en Velgcrsdijk: de levering van 600 stère onderhouds
grint. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
level en, bereiden tegen bederf, verroeren cn opslaan van palen en 
schoorpalen, ten behoeve van de Rijkstelegraaf, ged. '88. Inl. bij den 
inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage. 

Biggrkerke (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: de levering van 
66,000 straatklinkers. 

Baarland (Zeel.), door burg. en weth,: de levering van 50 M 1 onder
houdsgrint. Bilj. inzenden vóór 15 April, 

Zaterdag, IA Apr i l . 
I'ijnaarl (N.-Br.), te 10 uren, door burg. en weth.: de levering van 

140 n 150 M« goed gewasschen cn gehoi-de onderhoudsgrint. 
Boermand, tc 4 uren, door regenten van het R.-K. Godshuis, ten 

kantore aldaar: de levering van 43,000 stuks pavés 9/14 (gièskeicnvan 
de Ourthe) en het opbreken en herbestraten van 715 M. bestrating 
op de binnenplaats aldaar, in 2 perceelen en in massa. 

Beerta (Gron.), te 5 uren, door burg. en weth.: het herleggen van 
de keibestrating van den toegangsweg naar de algemeene begraafplaats 
te Nieuw-Beerta, zoomede van £ keistoepen te Drieborg en Stadspolder. 

tstlens (Fr.), door den notaris P. Schmidt Schaar!': het bouwen van 
een roomboter- cn kaasfabriek, te Stiens. Inl. bij den architect L. B. 
Wessolius, te Huizum. 

Maandag, i s Apri l . 
Hukfen (N.-Br.), te 10 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 

school en onderwijzerswoning, met bijlevering der schoolmeubelen en 
materialen, op het Schijf, gem. Rukfen. Inl. bij den architect F. A. H. 
van der Vaart, te Oud-Gastel. Aanw, 12 April, te 11 uren. 

Amsterdam, tc 2 uren, door de Hollandsche-IJzeren Spoorwegmaat
schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: de 
onderhoudswerken op den spoorweg Helder—Amsterdam en Zaandam— 
Enkhuizen, volgens bestek no. 398, in 5 perceelen. Raming ƒ 26.386. 
(Zie advert, in »°. 13 en 14) 

u or ir i> i n i , te 2 uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van eenige 
veranderingen aan de openbare lagere school no. 1, staande aan de 
Gedempte Kalkhaven, Inl. bij den gemeentearchitect. Aanw. 4 April, 
te 10 uren. 

Dinsdag, I B Apri l . > 
Arnhem, te 11',', uren, door burg. en weth.: het afbreken van 

den bestaanden cn het maken van een nieuwen stoel van getrokken 
ijzer voor het klokkenspel in den grooten toren. (Zie advert, in n°. 14.) 

Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van een 
administratiegebouw, woning voor den onderdirecteur en woning voor 
den hoofdbaas, ten behoeve van de uitbreiding der gemeente-gasfabriek 
aan den Oostzeedijk. Inl. aan het Stadstiminerhuis. Aanw. 12 April, 
te 11 uren. (Zie advert, in «°. 14.) 

Weatderpe (Zeel.), te 3 uren. door het R.-K. kerkbest.: het bouwen 
van eene kerk met toren en pastorie met bijkeuken en bergplaats. Inl. 
bij den architect P. J. van Genk, te Leur. Aanw. 13 April, te 2 uren. 

Woensdag, 20 Apr i l . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: liet 

verrichten van haggcrwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
de beide leidammen in het Zwolsche-diep en daarbuiten in zee, in de 
prov. Overijsel. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en 
den ingenieur Ramaer tc Kampen. Aanw. 13 April. Raming/0.50 per M ' . 

's-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat, enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan dc Rijksririerwerken 
op het Zwartewater, met het onderhoud dier werken cn de af bakening 
van het vaarwater, van 1 Juli 1887 tot en met 30 Juni 1888. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, tc 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, 
te Kampen. Aanw. 13 April. Raming ƒ 6250. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud der rivier- en bestortingswerken, behoorende tot den onder
bouw der overbrugging van het Hollandsch Diep, van 1 Mei '87—1 Mei 
'88, met het aanbrengen van de noodige voorzieningen. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, en den ingenieur Hoogenboom en 
den buitengewóón-opzichter Chevalier, beiden te Dordrecht. Aanw. 12 
April. Raming ƒ 8000. 

Ne&blerum, 'tc 5 uren, door den burgemeester van Barradecl: de 
levering van 850 stère grint en 100 stère macadam. 

Donderdag, 11 Apri l . 
Amsterdam, tc 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, op het bureau der genie: het maken van twee 
afzonderlijke privaten met urinoirs, voor officieren, op de achterplaats 
der kazerne Oranjc-Xassau, tc Amsterdam. Bilj. inzenden uiterlijk 20 
April, vóór 3 uren. Raming ƒ 2600. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van beplantingen in de 
duinen on liet eiland Terschelling, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 14 April. Raming ƒ 4240. 

Vrl |dag, 11 Apr i l . 
's-Basch, te 101 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der steenglooiingen langs 
de Zuidwilleinsvaart tusschen dc Dungcnsche brug en 's-Bosch. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het 6c district, te 's-Bosch, den arrondisscments-
ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Weehuizen, tc's-Bosch. 
Aanw 15 April. Raming /' 4300 

'a-Hoach. te 10', uren. door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het voortzetten der Vilvoordschc 
steenglooüng langs den zuidwcstelijken oever der haven tc Moerdijk, 
alsmede van dc bestortiiig vóór cn langs den kop van het zeehoofd 
aldaar, behoorende tot dc havenwerken in de provincie Noord-Brabant, 
lal. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den ingenieur Dc Jong van 
Beek en Donk, te Breda, en den opzichter Fischer, te Moerdijk. Aanw. 
15 April. Raming ƒ 3250. 

Zwolle, te 11 'uren, door burg. en weth. van Zwollcrkerspel: de 
levering van 377 M 3 grint, ten behoeve der kunstwegen, (Zie advert, 
in n: 14.) 

Maandag, IS Apr i l . 
Maastricht, te ll) 1 ' . uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het gedeeltelijk vernieuwen van de 
ophaalbrug over de Zuid Willemsvaart te l)e Biest, gemeente Weert, en 
het gedeeltelijk verbouwen van het magazijn, aldaar, tot brugwachters-
woning, in twee |>erccelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district 
en den ingenieur Bckaar, beiden te Maastricht. Aanw. 18 April. Raming 
perc. 1 ( 0770, porc. 2 / 2360. 

Dinsdag, 1« Apri l . 
(•reningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van plankbeschoeiingcn met 
en zonder steenstapehng langs den kanaalboord van den Rijks-grooten-
weg van Groningen naar Delfzijl. Inl. bij den hoofdingenieur, tc 
Leeuwarden, den ingenieur en den opzichter Raammaker, tc Groningen, 
en den opzichter Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 19 April. Raming f 6000. 

Woensdag, 17 Apr i l . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud en herstel der werken aan den Hoek-van-Holland, van 1 Mei 
'87 tot en met 30 Juni '88. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur, tc 

Rotterdam, en de opzichters Van Bloois. Lokker Sr. cn Staal, te Hoek-
van-Holland. Aanw. 20 April, te 12 uren. Raming f 134,750. 

Donderdag, IN Apri l . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het leveren en verwerken van Nonrdschr 
granietblokken in den golfbreker langs het Zuiderhavenhoofd te Umuideii. 
behoorende tot de werken van het Noordzeokanaal. Inl. bij den hoofd
ingenieur, tc Haarlem, en den ingenieur dc Hruijn, te Amsterdam. 
Aanw. 21 April. Raming ƒ 14,880. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.., aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren van brik en steen en bet 
bestorten der Heldcrsche zeewering, behoorende tot de rijkszeeweikcn 
in de provincie Noord-Holland, in twee pencelen. Inl. bij den hoofd-
ingenieur, te Haarlem, en den ingenieur De Wekker, te Alkmaar. Aanw. 
21 April. Raming perc. 1 f 1875, pore. 2 / 10,125. 

Vrijdag, 29 Apr i l . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verrichten van baggerwerk op de 
Shktong en in de Oosterhaven te Neuzen. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 11c district, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 
21 en 23 April. Raming ƒ 8000. 

Woensdag, 4 Mei. 
'•Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: de 

uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-riviei werken 
op het Zwolsche Diep, met het onderhoud dier werken en dc afbake
ning van het vaarwater, van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage. en den ingenieur Ramaer, 
te Kampen. Aanw. 27 April. Raming ƒ 13,700. 

Op onnepaalden datum. 
Bergum (Fr.): het bouwen van een nieuw boerenhuis, aan den 

Zomcrwcg, aldaar. Aanw. 7 April, te 11 uren. 
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Zuilen. 22 Maart, voor rekening der ge
meente: lo. de levering van 25,000 Ben-
ahinkeien u/, , : ingek. 4 bilj., als: 

per 1000 
L. Goflin, Luik, /' 54.49 
F. Heinen cn A. Hodat, monster A behakt '» 54.20 

1 B gewoon 1 44.70 
wit » A behakt » 51.80 

» » B gewoon » 42.30 
E. Janssen en E. Burlion, Luik, 11 52.00 
F. Bodson, Mook, per waggon » 63.1)0 

» schip i> 60.00 
2o. de levering van 10,000 Niodermendiger 

F. v. d. Loo, Bommel. 

basalt-lavakeien; ingek. 1 bilj. van erven H. 
Trip, Rotterdam, voor / ' 59.175 per duizend. 

So. de levering van 340,000 straatsteen; ingek. 
5 bilj,. als: 

per 1000 
nageperst 

150,000 a / 12.50 
190,000 » » 14 

D. v. Walra, Brummen, per 1000 
monster A 80.000 a ƒ 12.25 

» li 190,000 » » 11.75 
» C 70,000 » » 11.75 

per 1000 massa 
Sleijster cn Woltersotn, 

Arnhem, ƒ 11.85 f 4029 
J. (i. Walter, idem 11.52 ' 3916.80 
Arntz en Tcrwindt, Milligen, 11.15 3791 

4o. de levering van 975 M. rioolbuizen; ingek. 10 bilj., als: 

Inschrijvers en Woonplaats. uu. 0.25 
per M l 

diam. 0.20 
per M< 

iham. 0.15 
per M' 

massa 

11. Liiijten, Lckkerkerk, 
R. S. Stokvis, Rotterdam, 
A. Jadot, lluv. 
Folkers Sc Co., Amsterdam, (Engelsche) 

(Belgische) 
F. Klcij Sc Zn., Rotterdam, 
Erven 11. Trip, idem 
Dc Lint & Co., idem 
B. i. ('anoy, Tegelen, 
11. F. Hamelberg & Co., Deventer, 
N. S. Keij, Rotterdam, 

/ 1-18 
1.58 
1.45 
1.40 
IJK 
1.32 
1.24 
1.21 
1.20 
1.20 
1.17 

/ 0.815 
1.17 
1.16 
1.00 
1.15 
0.95 
0.89 
0.89 
0.90 
0.88 
0.80 

ƒ 0.585 
0.88 
0.87 
0.70 
0.67 
0.72 
0 64 
0.67 
0.60 
0.56 
0.69 

/' 842.25 
1189.50 
1152.75 
1020.80 
1206.75 
975.— 
909.— 
906.75 
900.— 
882.— 
831.— 

'••Hage, 26 Maart: bet rioleeren der Van 
Bassenstraat; ingek. 13 bilj., als: 
A. de Waard en J. C. Diercks, 's-Hage, / 3790 
J. Roozenburg, Naaldwijk, » 3600 
M. Bot, Vlaardingen, 
H. v. Bergen Henegouwen, 
C. Vermeulen, 
A. Korteweg, Zevenbergen, 

s-Hage, 
idem 

G. Haasnoot, Katwijk-aan-Zee, 
' Hap P. Kraijenveld. 's-Hage 

F. Roest, idem 
J. dc Bruijn, idem 
G. Keij, Rotterdam, 
H. Jongenburger, Waddinksveen 
P. v. Vliet, 's-llagc, 

Oudega (Fr.), 25 Maart: het bouwen vaneen 
boerenhuis met bijlevering van alle ontbrekende 

de Herv. gemeente; ingek. 12 

3480 
• 3345 
» 3333 
1 3260 
1 3250 
» 3200 
» 3195 
» 3135 
'• 3120 
» 3080 
» 2999 

te Augustinusga, J 2095 

materialen, voor 
bilj., als: 
J. G. v. d. Veen, 
J. T. v. Manen, 
D. J. Beek, 
W. D. Talman, 
M. P. Poelstra, 
P. B. Pietersma, 
K. A. v. d. Veen, 
Gebr. T. en M. v. Manen 
D. Oostcrbaan, 
B. J. Gros, 
S. Tiekstra, 
gegund. 
Raming ƒ 1550 

Bergambacht, 25 Maart: het vernieuwen van 
de steenen brug bij het dorp, het leggen van 
een hulpbrug enz., voor den polder Bergambacht; 

Drachten, 
* idem 
> Bergum, 
) Oudega, 
i Garijp, 
1 Drachten, 

idem 
idem 

Garijp, 
Nyega, 

1752 
1743 
1689 
1624 
1598 
1587 
1647 
1637 
1493 
1470 

ingek, 8 bilj., als: 
Wed. J. Oskam, 
A. Gelderblom, 
J. v. d. Berg, 
S. v. d. Oever, 
W. F. v. d. Wal, 
G. v. d. Zee, 
P. Blanken, 
R. Briedee, 

Zevenbergen 
stère grint, ten 

te Bergambacht, / 1260 
> Krimpen a/d. Lek, » 1142 
» Ammerstol. » 1089 
» Bergambacht, » 1030 
» idem > 1027 
" idem » 996 
> idem » 990 
> Streefkerk, 1 954 

25 Maart: de levering van 416 
behoeve der publieke wegen; 

minste inschr. W. Romeijn, tc Zevenbergen, voor 
ƒ 1.33 per kub. M., aan wien de levering is 
gegund. 

Aalten, 26 Maart: het bouwen van een houten 
noodhulpkerk voor de Nederd. Geref. gemeente; 
ingek. 11 bilj. als: 
H. J. te Siepe, 
C. ter Haar, 
J. Luiten, 
H. J. Masselink, 
G. J. Hcijmk, 
H. J. Kaufman, 
S. ten Bokkel, 
G. J. Oberink, 
G. F. Bloemers, 
H. W. Koelman, 
A. Ubbink, 
gegund. 

Anna-Paulawna , 26 Maart: de levering van 

te Winterswijk, ƒ 8879 
» idem > 3598 
1 Aalten, » 8339 
» Doetichem, > 3329 
1 Aalten, » 3300 
» Keppel, > 3284 
> Aalten, > 8249 
» idem » 3224 
» Breedevoort, 1 3200 
» Aaltcn, > 8183 
» Breedevoort, » 3027 

het schoonmaken 
in 4 perceelen; 

van de 
gegund 

1500 stère grint, franco voor den wal binnen de 
sluis Westeinde. voor rekening van den Anna-
Paulownapoldor; ingekomen 4 bilj., als: 

per ster 
T. II. Thomassen ,t Zonen, te Nijmegen, ƒ 1.81 
A. B. A. Luack Sc Co., » idem » 1.69 
H. v. d. Bout, » idem 11 1.69 
.1. F. Lips, » idem » 1.63 
gegund. 

Uocs, 26 Maart: 
gemeente-gebouwen 
als volgt: 
peic. 1, J. Plazier, / 120 

» 2. A. Smit, > 89 
» 3, dezelfde, > 27: 
» 4, dezelfde, » 112 
Utrecht, 26 Maart: de uitvoering van bag-

gerwerken in den geknnaliseerden Hollandscbei 
JJsel, in de provincie Utrecht en Zuid-Holland 
minste inschr. P. van Ham, te Utrecht, f 1475 
Raming » 2000 

Zwolle, 26 Maart: bet maken van een vak 
walbescboeiiiig langs de gracht tegenover den 
1'aiuieiikockcndijk; ingekomen 8 bilj., als: 
K. A. v. d. Berg, . . . 
G. v. Unen, 
B. II. Trooster, 
G. Kamphuis, 
G. Schutte, 
D. Bruins, 
A. v. Straten, 
C. ter Horst, 
gegund. 

Beverwijk. 26 Maart: het bestraten van een 
weg, loopendo door de buitenplaats Rooswijk en 
de duinen tot het Paasehduin, te Wijk-aan-Zee; 
ingek. 19 bilj., als 

te Zwolle, ƒ2314 
• idem » 2294 
1 idem » 2222 
1 idem » 2043 
ft idem » L926 
1 idem » 1797 

idem » 1770 
» idem 9 1717 

M. v. Ommeren, Haarlem, 
per M 1 

' 2.16 
Vens, Zaandam, 1 2.05 

Janssen, Utrecht, > 1.94 
C. v. Soest, Beverwijk, > 1.79 

Schreudeis, Kolhorn, » l,778/,0 

Bos, Haarlemmermeer, » 1.77 
Kros, Weesp, » 1.75 

A. Keers, Hilversum, » 1.745 

Ootes, Wognum, 1 1.68 
P. Messelaar, Alkmaar, > 1.67'/, 

Kooij, Amsterdam, » 1.67 
II. London, Haarlem, » 1,64 
P. Langendijk, Beverwijk, 1 1.58 
" Nieuwenweg, idem » 1,67s 

Zonneveld Haarlem, » 1.51 
Ph. Braun. Beverwijk, » 1.49 
J. de Vries, Purmerend, » 1.48 
P. Zanen, Ammerstol, • 1.45 
C. Romeijn, Haarlem, » 1.39' 
gegund. 

Eindhoven, 28 Maart: het bouwen van een 
woonhuis achter het gemeentehuis, voor reke
ning der gemeente; ingekomen 4 bilj., als: 
J. Habraken, te Eindhoven, ƒ 8712 
P. Harlen, > idem » 3583 
W. H. Booms, » idem » 3126 

Boogaarts en P. Eliens, > Woensel, » 3067 

sneek 28 Maart: het bouwen van een 
hoerenhuis op het Hoogend, onder beheer van 
den architect A. Breunissen Troost; ingekomen 
5 bilj., als: 
T. .1. v. d. Stecle, te Sneek, 
J. de Graaf, » idem 
N. P. Molenaar, 11 idem 
Tb. Visser, » idem 
M. Rondema, » idem 
gegund. 

Amsterdam, 28 Maart: het bouwen van eene 
openbare lagere school der le klasse, voor 600 
kinderen, op een terrein beoosten de Veemarkt; 
ingekomen 17 bilj., als 

fmo 
» 8913 
> 8869 
» 8071 
» 7760 

Dorl: 
11. Helle, 
v. Wcnsveen 
S. Reijnierse, 
Paans, 
F. Prenzler, 
,1. R. v. Damme, 

A. T. Sleeswijk, 
B. Cruijli; 
G. Verwen, 
II. Hendriks, 
G. Hoon, 

Koster, 
W. Voskuijl. 
Groenboff en Haak, 
Criiijl' en Schouten, 
II. R. Hendriks, 

's-lliigc. 
brug over di 
13 bilj., als: 
G. M, Roozenburg, 

v. Bergen Hene
gouwen, 

A. C. Paardekooper, 
J. de Bruijn. 

de Waard, 
Keij, 

N. v. Tilburg, 
v. Vliet, 
Jongeiiburger, 

M. L. v. Spanje, 
v. d. Drilt, 
dc Swart & Zn., 

A. Korteweg 

te Amsterdam, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Uithoorn, 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Os, 
8 Maart: het bouwen 

/ 71,214 
» 70,900 
» 70,500 
» 69,700 
» 69,400 
> 68,590 
» 68,264 
» 67.897 
1 67,837 
1 66,985 
» 66,970 
» 66,753 
» 66.725 
» 65,363 
> 64.740 
» 64,500 
» 63,940 

van eene 
Zuidwestbuitensingel; ingekomen 

te Naaldwijk, / 6300 

• 's-Hage, 
idem 

' idem 
idem 

Rotterdam, 
Leidschendam, 
's-Hage, 
Waddinksveen, 
s-llage, 
idem 
idem 

Zevenbergen, 

» 4900 
• 4800 
I 4400 
I 4400 
> 4248 
» 4230 
» 4199 
» 4150 
» 4135 
» 4000 

3978 
3898 

Breda, 28 Maart: het bouwen van eene brug 
over den vijver in het Valkenberg, voor rekening 
der gemeente; ingek. 8 bilj., als: 
\t u..1.1 ïrr* _ , M. Bakkeren, 

de Kanter. 
J. J. Koopmans, 

M. de Leppor, 
B. Verlegh, 
J. F. Skewers, 
R. Marbais. 
Th. Kessels, 
gegund. 

te Prinsenhage, ƒ 
Breda, » 
idem » 
idem n 
Ginneken, » 
Breda, s 
idem » 
idem 1 

1125 
1080 
997 
975 
969 
939.97 
928.50 
817 

Beetaterzwaag, 28 Maart, voor rekening der 
gemeente: lo. het bouwen eener nieuwe school 
te Bectsterzwaag: ingek. 17 bilj, als: 
J. Nijbolt, Wolvëga, 
R. G. Bloembergen, Rottcvalle, 
M. J. Veenstra, Augustinusga, 
.1. ,1. Bnuma, Langezwaag, 

G. v. d. Veen, Augustinusga. 
W. K. Burgij, Terwispel 

E. Tolman, Boornbergum, 
v. d. Meer, Drogeham, 
S. Wielsma, Bergum, 
S. Schiete. Boornbergum, 
T. v. Eik. Lippenhuizen, 

S. W. de Boer, idem 
II. Poutsma, Terwispel, 

D. .1. Keuning, Ureterp, 
J. L. Eppinga, Lippenhuizen, 
II. A. de Hei der, Beetsterzwaag, 
R. A. v. d. Veen, Terwispel, 

/ 15,274 
> 14,123 
» 13,714 
» 13,700 
> 13,695 
I 13,428 
• 13,308 
> 13,225 
» 12,999 
> 12,987 
» 12.980 
» 12,970 
> 12,924 
» 12,677 
• 12,665 
» 12,567 

A. v. d. Veen, Terwispel, > 12,472 
2o. het verbouwen van de school te Terwis-

iel; ingek. 17 bilj., als: 
J. Boitma, Langezwaag, f 8000 
de Vroeg, Terwispel, » 7975 
v. d. Meer, Drogeham, » 7949 
II. Poutsma, Terwispel, § 7727 

J. G. v. d. Veen, Augustinusga, » 7723 
S. W. de Boer, Lippenhuizen, • 7700 

G. Bloembergen, Rottcvalle, » 7687 
D. J. Oosterbaan, Gorredijk, » 7664 

J. Winters, idem » 7624 
H. J. Veenstra, Augustinusga, 1 7600 
W. K. Burgij, Terwispel, • 7690 
D. J. Keuning. Ureterp, 1 7440 

T. v. Eik. Lippenhuizen, » 7429 
T. v. d. Veen, Terwispel, 1 7382 
L. Eppinga, Lippenhuizen, > 7197 
A. v. d. Veen, Terwispel, » 7068 

K. A. v. d. Veen, Drachten, » 6470 
Bergen-ep Zoom, 28 Maart: het maken van 

een kelder voor de Bergcn-op-Zoomsche Beiersch-
bierbrouworij; ingek. 4 bilj., als: 

D. Scheffelaar, 
M. v. Loon, 
Gorren, 
Wouts, 

Helmend, 

te Bergen-op-Zoom, ƒ 1819 
» idem » 1182 
> idem » 1097 
» idem • 1050 

Maart: het afbreken van een 
oud gebouw' en het bouwen van twee woon-
buizen, voor F. H. Kaulen; ingek. 11 bilj., als: 

te Helmond, ƒ 7*81 
» idem » 7641 
• idem 
j idem 
1 Vechel, 
» Helmond, 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» Gemert, 

» 7169 
» 7025 
» 6979 
i> 6960 
» 6900 
> 6899 
> 6795 
» 6597 
> 6340 

te Hengeloo, / 15,700 
» Zelhem, i> 14,973 

Almeloo, » 14,189 
Hengeloo, » 13,700 

* idem > 12,979 
S Diepenheim, » 12.910 
» Deventer, > 12,898 

Hengeloo, 1 12,740 
Groenloo, » 12,150 

S Borne, » 11,991 
* Hengeloo, » 11,890 

179,000 
> 178,400 
• 164.700 
v 168,800 

• 152,900 
» 147,890 

H M , 
1. v. Nunen, 
J. v. d. Velden, 
Jos. Swinkels, 
F. Otten, 
L. Paaps, 
L. Thomassen, 
H. v. Asseldotik, 
A. Schampers, 
L. Tils, 
W. J. v. d. Putten, 
F. Oliviers, 
gegund. 

Hengelee, 29 Maart: het bouwen en verbou
wen van magazijnen, pakhuizen enz., voor de 
Ned. katoenspinnerij, onder beheer van den 
architect J. Moll, te Hengeloo; ingekomen 11 
hilj, als: 
W. v. Leeuwen, 
I. . Bennink, 
B. Vixseboxse, 
H. E. Redemeijer, 
J. Brummelhuis, 
F. Rietman, 
E. v. d. Woerd, 
A. H. M. Wesselink. 
A. Sieverink, 
F. Morselt, 
J. H. Boonk, 
gegund. 

Rotterdam, 29 Maart: het maken van de 
Rijnhaven en het verrichten van baggerwerken 
in de Binnenhaven, de Entrepöthaven en de haven 
aan de Katendrechtschckade; ingek. 7 bilj.. als: 
A. L. v. Wijnaarden Uz., Sliedrecht, ƒ 197,800 
A. Volker Lz., idem 
B. Voordendag Az., Dordrecht, 
G. A. v. Hattein, Sliedrecht, 
W. P. de Vries, Rossum, 
II. T. Wiegerink, Groenloo, en N. v. 

Haaren, 's-Bosch, 
M. C. de Jong P.Az., Sliedrecht, 
gegund. 

Helder, 29 Maart: het bouwen van eene 
tweede vredesprivaat bij de bomvrije kazerne in 
het fort Erfprins te Helder, onder beheer der 
genie, aldaar, (herbesteding); ingek. 5 bilj., als: 

D. de Vries, ƒ 1750 
P. de Waard, » 1750 
P. Spruijt, » 1740 
J. P. Beekman, » 1738 
J. Duinkcr, » 1737 
Raming » 1630 

Kuilenburg, 29 Maart: de levering van 900 
stère grof gewasschen grint, 100 stère ballast en 
80 stère riviergrint voor den polder Culemborg, 
in perceelen; minste inschr. waren: 

per M J 

perc. 1, 800 stère grint, J. H. v. Santen, ƒ 1.06 
» 2, 300 idem D. Vermeulen, » 1.07 
» 3, 800 idem dezelfde, » 1.07 
» 4, 100 stère ballast, J. Busma, » 0.94 
» 5, 60 » grof zand, W. v. Asch, » 0.38 
Rotterdam, 29 Maart: de levering van ge

goten-ijzeren buizen, hulpstukken en toebehooren; 
ingek. '7 bilj., als: 

0 per 100 KG. 
J. de Boer, 's-Bosch, ƒ 6.855./6.005, ƒ 9.23 /' 9.385 
Th. Edington Sc Sons, Glasgow, » 6.30 
Actiën Gesellschaft Bergwerks Vcrcin 

Fried. Willi. Hiitte, Mtilheim a/d. R., 
R. S. Stokvis Sc Zn., Rotterdam, 
L. Blanc Georgi & Co., Parijs, 
GewerkschaftSchalker, Gruben und Hub 

ten Verein, Gelsenkirchen, 
Van den Berg Sc Co., Amsterdam, 

Nijmegen, 29 Maart: het leveren, bouwen 
cn afbreken van een houten gebouw met bij
komende werken, voor het XVII Ned. Zangers
feest; ingek. 4 hilj., als: 
Meijer, te Nijmegen, 
Grandjean cn Thunissen, » idem 
A. Tb. Opsotner, » idem 
H. v. Dijk Hz., » Kaïnpen, 
gegund. 

Benschop, 19 Maart: het bouwen van een 
kerk met toren, traptorens, doopkapel, sacristie 
en zangkoor, alsmede het bouwen van een nood
kerk en het sloopen der oude kerk; ingekomen 
17 bilj.; minste inschr. I. Rodenrijs, te 's-llagc, 
voor ƒ 66,760. 

'•-Hage, 29 Maart, onder beheer van hut 
minsterie van financiën: lo. het onderhouden cn 
herstellen van het gebouw te Maastricht, waarin 
gevestigd zijn de kantoren van dc hypotheken 
en van het kadaster, van den dag waarop de 

aanbesteding wordt goedgekeurd tot en met 31 
Maart '90; minste inschrijver H. Bordom, te 
Maastricht, voor ƒ 827. 

2o. het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan het rijksgebouw te 
Sneek, waarin gevestigd zijn de kantoren van de 
hypotheken en van het kadaster: minste inschr. 
H. Arens, te Leeuwarden, voor / 859. 

(.rollingen, 30 Maart: het onderhoud van 
den Dollardsdijk bij Reide, van 1 Mei '87—31 
Dcc. '90; minste inschr. J. N. Kruizinga, tc 
Groningen, voor ƒ 7S70 
Raming » 8 1 3 0 

Zevenbergen, 80 Maart: het bouwen van 
een gasthuis, dat tevens tot verblijf moet dienen 
voor oude mannen en vrouwen; minste inschr. 
J. Matthee, te Zevenbergen, voor ƒ 22,000. 

Bergen-ep-Zeem. 30 Maart: net verbreeden 
van den binnensingelweg, tusschen het exercitie
terrein bij de blokstallen cn het Pillekenswatcr 
en het aanleggen van zijwegen; ingekomen 2 
bilj., als: , 

te Breda, f 884 
» Bergen-op-Zoom, » 643 

W. dn Jong, 
M. Smits, 
gegund. 

E n s c h e d é , 30 Maart: het bouwen van een 
magazijn, stalling, wagenhuis, bijgebouw enz., 
voor de firma Tattersall en Holdsworth, onder 
beheer van den architect J. Moll, te Hengeloo; 
ingek. 13 bilj., als: 

te Hengeloo, 
» Almeloo, 

12,630 
12,580 

11,877 
11,754 
11,746 

10.872 
10,573 
10,542 
10,402 
10,886 
10,357 
8,767 
8,766 

A."H. M. Wesselink, 
B. Vixseboxse, 
G. Derksen en .1. M. 

Tönis, » Enschedé 
H. Weijcken VV.Reijgers,» idem 
T. Fijlstra, » idem 
H. Lammerink en II. 

Reijgers, » idem 
G. VV. Wegereef, » idem 
F. II. Wijdeveld, » idem 
G. J. Sau'crwald, » idem 
A. Jeunink, » idem 
J. Vossebeld, » idem 
H. ten Cate, » idem 
B. J. Turin, » idem 

Gegund aan H. ten Cate en B. J. Turin, 
sin'rrk. 30 Maart: het aanleggen van een 

schietbaan en bijbehoorende werken, voor dc 
d.d. schutterij; ingek. 7 hilj.. als: 
P. Westra, te Arum, ƒ 3110 
J. de Boer, » Lemmer, » 2980 
H. Biesina, » Bozum, » 2680 
G. Visser, » Vist. » 2654 
N. P. Molenaar, » Sneek, » 2222 
Tj. v. d. Steele, » idem » 2112 
J. de Graaf, • idem » 2044 

Krallngen, 30 Maart: het gedeeltelijk af
breken cn het vergrooten der openbare school 
aan de Korte Kade; ingek. 9 bilj., als: 
N. Pons, Kralingen, ƒ 21,189 
A. Michiel, Aalburg (N.-B.), » 19,800 
P. v. Linsehoten, Kralingen, » 19,590 
A. de Haan, Rotterdam, » 19,560 
M. v. d. Spek, Hilligersberg, » 18,058 
J. v. d. Lek en W. J. v. Dort, Kralingen, » 18,575 
A. v. Staveren, idem » 17,989 
J. dc Puij, Rotterdam, » 17,390 
J. de Vries, Hoorn, » 15,870 

Barendrecht, 31 Maart: het bouwen van 
een woonhuis, aldaar, voor N. R. Barendregt; 
ingek. 10 bilj., als: 

W. Fransen, f 1480 
H. v. Dijk Hz., > 1410 
J. Valk,' » 1199 
gegund. 

Vollenhovc. 31 Maart: het verzwaren van 
p. m. 1200 M. Blokzijlerdijk en p. m. 1000 M. 
polderkade achter Kuinre, het ontruimen van 
voorzieningswerken en herstellen van storm
schade; minste inschr. waren: 
perc. 1, M. de Vries, Kuinre, ƒ 2600 

» 2, J. Buisman, idem » 140 
> 8, IJ. de Lange, idem » 990 
» 4, ingehouden, 
• 5, W. Kolk, Blankenham, > 240 
» 6, ingehouden, 
> 7, idem 
» 8, P. Oosterkamp, Blankenham, » 270 
» 9, C. F. Seidel, Vollenhove, » 20,900 
Menaldum, 31 Maart: het inrichten vaneen 

koopmanshuis met pakhuis te Boxum, tot onder
wijzerswoning en school voor openbaar lager 
onderwijs, voor rekening der gemeente Menaldu-
madecl; ingek. 14 bilj., als: 
G. J. Rolsma, te Beetgum, ƒ 4350 
R. Sij! randij, » Wirdum, » 4329 
,1. G. de Jong, 11 Molkwerum, » 4116 
S. Smits. » Berlikum, 
Jac. Timminga, » Oostcrend, 
P. J. Vonk. • Ureterp, 
C. S. Reisma, » Beetgum, 
P. Reisma, » Menaldum, 
M. Nieuwland, « Boxum, 
S. A. Nieuwland, » Marssum, 
.1. Boorsma, » Baijum, 
M. J. Schotanus, » Boxum 
T. D. Gaastra, » Britswcrd, 
H. Bijlsma, » Menaldum, 
gegund. 

Nijmegen . 31 Maart: het bouwen van een 
koetshuis met stalling, te Nijmegen, onder be
heer van den architect D. Semmelink; ingek. 6 
bilj. als: 
E. J. Weijers, tc Nijmegen. 
J. S. Granjean, en W. H. 

8780 
» 8748 
> 3668 
» 3638 
» 3539 
> 3489 
11 3446 
11 3430 
» 3294 
» 3078 

ƒ 6500 

» 6.22 
» 6.19 
> 6.09 

» 5.92 
» 5.583 

ƒ 5893 
» 4800 
11 4300 
11 3660 

tc Katendrecht, f 5708 
n Hillegeisberg, » 5700 
II Oostendam, » 5697 
» Vlaardingen, » 1678 
n Zwijiidrecht, » 5610 
11 Oudbeierland, » 5590 
» Dubbeldam, » 5445 
» IJselmonde. » 5444 
1 Dubbeldam, » 5415 
R IJselmonde, » 5330 

Kampen, 31 Maart: het verbouwen van een 
huis voor Dr. D. Mestingli. te Kampen, onder 
beheer van den architect 11. de Graaf; ingek. 9 
bilj.. als 

J. Dura, 
H. v. Dam, 
M. Hroekzittcr, 
A. Reijneveld, 
C. Bothof, 
G. Pul, 
Joh. Kooij, 
J. Uiterlinde, 
L. Booij, 
P. Sliedrecht, 

te s-Bosch, /' SfiOO 
idem » 3498 

1 idem n 3497 
1 idem » 3485 
t idem y 3461 
» idem » 3349 

idom » 3240 
idem ti 3140 

M. de Groot, 
D. Rekvcld, 
J. Valk. 
11. v. Dijk Dz., 
II. Steenbergen, 
W. Fransen, 
II. Reuijl, 
.1. II. Tiel, 
H. v. Dijk Hz., 
gegund. 

Kampen, 31 Maart: het verbouwen van een 
pakhuis tot koetshuis, c. a., onder beheer van 
den architect II, de Graaf; ingek. 7 bilj., als: 

M. de Groot, ƒ 1590 
H. v. Dijk Dz, » 1500 
D. Rekveld, » 1495 
H. Steenbergen, • 1450 

ƒ 6700 
» 660O 
» 6528 
11 6389 
> 6295 
» 620O 
» 6050 
» 6000 
» 5820 

Thunissen, » idem » 6350 
A. Th. Opsomer, » idem » 6147 
W. Vierboom, » Ubbergen, » 5879 
J. v. Ginkel, » Nijmegen, » 5868 
J. B. Smits en J. v. d. 

Peppel, » idem » 5215 
gegund. 

'a-Bosch. 31 Maart: het onderhouden van de 
gebouwen ten dienste van het prov. best. van 
Noord-Brabant, te 's-Bosch, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dcc. 
'88; ingek. 8 bilj., 1 ' 
L. Hurkens, 
H. XI. v. d. Velden, 
l i . Dirks, 
F. v Hout, 
L. Frankefort, 
Th. v. Ravenstein, 
Th. Meuwcse, 
W. M. v. Bcckum, 

Ntavenlaae. 31 Maart.' het verdedigen van 
den onderzeeschen oever door steenbestorting, 
aan de waterkeering van het calamiteuse water
schap Stavenisse; ingek. 10 bilj., als 
M. v. d. Hoek, Neuzen, 
J. Cculemans. Nicl, 
A. M. Langeveld, Hardinksveld, 
T. J. Smits, Dordrecht, 
P. A. v. d. Velde, Neuzen, 
.1. Tollenaar, idem 
1'. Mout liaan, Zieriksee, 
1'. Moerland, Stavenisse. 
Kloos en Van Limburgh, Rotterdam, » 4674.12 

lurven II. Trip, idem » 4013 
j Raming . 5481.57' 

Dallaen. 31 Maart: het bouwen van een 
koetshuis en stal voor den gemeente-geneesheer, 
aldaar, met bijlevering van alle daartoe benoo-
Jigde materialen; ingek. 4 bilj., als 
G. Mentink, te Dalfson, 
I). J. Schuppert. » Zwolle, 
E. Scholten en R. v. 

d. Vegt, » Dalfson, 
II. Bijvang, » idem 

's.Bosch. 31 Maart, voor rekening der ge
meente: lo. de levering van 76,000 stuks grèskeien 
voor trottoirs; ingek. 7 bilj., als 

ƒ 5170 
» 4998.70 
> 4997 
» 4965.22 
» 4963 
» 4900 
11 4828 
» 4785 

ƒ 3020 
p 2150 

> 1780.37 
» 1767 

L. Goflin ,t Co., 
I'. J. Smits Jz., 
.1. B. Petit, 
F. Bodson. 
F. v. Wijlick. 
E. Janssen en E. Burlion 
A. Jadot, 

tc Luik, 
r. Dordrecht, 
» Breda. 
» Mook, 
11 Luik, 
11 idem 

Huy, 

per 1000 
/' 47.99 
11 45.54 
v 45.00 
» 41.95 
11 41.265 
» 39.00 
» 37-98 

2o. de levering van p. in. 400 M. hardsteenen 
trottoirband; ingek. 7 bilj., als: 
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I.lioist & Co., Luik, 
idem 

per l i . 
/ 2.49 
» 2.27 
i 2.07 
a 2.05 
» 2.08 
» 1.03 

1.74 

L. Chainaye, Alp).. ,., 
F. v. Wijfiok, 
J . D. Petetier, Rotterdam, 
J. 11. Kcver-üarette, Eindhoven, 
L. Coffin & Co., Luik, 
J. B. Petit, Breda, 
E. Ceressiaux lils & Co., Namèche, . 

lUar lem, 31 Haart, onder beheer van het 
r r ' S J f p ' e , V a " " •*««*«•« . ' lo. het voortzetten der verbetering van don omringdijk on hot 

Soo d-llolland; ingekomen 2 bilj., als: 
1 . , . , i i " ' k ; n ' ? 0 , ' t . 'e Monnikendam, ƒ 4010 
J. Mantel Sr, , Enkbuizen. » 3722 
«uaiag , 

2o. het verbeteren van oen gedeelte dor kade 
ff NS,-ï T u 1 ' , k ' M'?°'""dp "« *> «««werken in Noord-llnlland; ingok. 4 bilj., als-
J. Mantel Sz., 
C. F. Seidel, 
II. I. Buis, 
W. v. Eerden, 
J. Ilaaijos Klein, 
Raming 

» lloer-treiidskerke 31 Maart- l,„ti„. 
van een dubbele arbeiders»™ , w „„' ,£, o,ï o7' 
Domeinplaat, onder beheer vin , ,„ "T , e ' , ( > 
A. le < W te Kruinmgt^ M ' 0 ^ t 

te Enkhiiizen, /' 2322 
» Stad-Vollenhove, » 2100 
• Cik, | xU97 
» «'om i i%5 
• idom „ iss4 

2470 

3. v. d Pool,' s ' liecr-Amidsk.^' 
J. C. Beaulort, Womeldinge, 
H. W. v. Nieuwenhuize, idem 
A. v. (I. \isso, Goes, 
A. klenheere, Hansweerd, 
A. Goedemondt, idom 
F. de Ruijter, 's Heer-Arendskerke, 
J. Beenhacker, idem 
J. M. I.amiiieróo, Hanswoerd 
J. o. Koch, idom 
gegund. 

t o l ^ n ^ ^ n 
ingekomen 5 bilj., als- Ham weg; 

ƒ 1472 
1317 
1341 
132!) 
1294 
1270 
1200 
1251 
1228 
993 

-« .... , , 
ingekomen 5 bilj. 
T. L. Kuiper, 
R. v. Dolden, 
J. v. Dam, 
E. v. d. Laan, 
H. Beeita, gegund, 

aming 
llenekanip 

te Siddoburen, 
» Kolhorn, 
» Helium, 
1 Scharnier, 
• Harkstede, 

/770 
» 700 
» 667 
» 595 
» 593 

ƒ 600.75 
^ r i r ^ ' ^ . ^ ™ ™ eene, 

in de 

t 5249 
•) 46C9 
» 4549 

4484 

«hooi m e t T S l e V e r i e r mUT' 
b""rtsc-l .apr, l ig,e:i ,^t r 4b 1 i '"al," 
G. Knippers, Donekamp, 
C. Irowiin, Ootmarsum 
J. ter Ellen, Oldenzaal, 
A. Sebrouder en L. Barneveld, Almoloo. , 

J. hoezen, „ v,„,„. .' '249 
H. J. Sebrijvor, \ H ' ? ^ u " ' ' 8 2 0 

gegund. J ' ' "' e s ,e"hnlto, . 7 8 8 

P - e ? S a L ' , „ . ^ i \ l i S „ r e k e n i n g der 

• "• s ""th, Almenum, 

H- v. d. Berg, Oldeboorn, , 

VV. Krikke, Oudehaske, , 

H. F. de Jong, idem , 

• 7>70%2bi l, ; minstee " 
f i n d ; , , ) r 0 m V e r ' i ! w ^ « ' e s t . ' t 

W. hrikke, Oudohaske, , 

J - ^hipper, Echten, , 

l l . bmith, Almenurn, , 
Raming > 

11,840 
14.916 

3,243 
4,020 

925 
1,087.50 

3,424 
4,887.50 

258 
276 

455 
610 

1,060.60 

418 
468 

961 

perc. 11, ingek. 6 bilj.; minste inschr. 
Y. Dikkerboom, Oudehaske, ƒ 1,579 

C L . . Raming i 1,640 
2o het. onderhoud der Workumer- en Schar-

storbruggen c. a., in 2 perceelen: 
perc. I, ingek. 8 bilj.: minste inschr. S. Hooge-

veen, te Dokkum, ƒ ifso 
. o • I , , - , - . Raming » 1250 I 2, ingek. 4 bilj.; minste inschr. D. 

K. Wiehnga, te ldskenshuizen, » 1878 
.,„ , . , , , Raming » 2160 
do. het onderhoud van den Lindodijk c. a..'in 

2 perceelen: J ' 
perc. 1, ingek. 9 bilj.; minste inschr. J. Los, te 

Uldomarkt, ƒ 3170 
„ • . Raming » 3650 

» 2, mgek. 6 bilj.; minste inschr. G, H. 
Dijkman, te Oosterzee, » I64.3 

Raming » 1700 

D E O P M E K K E E 
van ZATEKDAG 9 APRIL 1887. 

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 . 
Ilhiidag, f l April 

Amersfoort, te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
eene meisjesschool, met bijlevering van al het daartoe benoodigde. In), 
bij den gemeentearchitect. Aanw. gehouden. 

Am eraf aart , te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering van 200 stère gewasschen riviergrint; 
2o. het uitdiepen van de haven en l'innengrachten, in 2 perc. 
Apeldoorn, te 12 uren, door burg. en weth.: het verharden van 

den weg van af Beekbergen naar het nieuwe station, aldaar, lengte 
ongeveer 1200 M. Inl. bij den gemeentearchitect. Aanw. 11 April, te 
10'/, uren. 

Meppel, te 12 uren, ton huize van li. dc Vries: het maken cn stellen 
van een gesmeed-ijzeren hek. 

Zutfen, te 1 uur, voor 11. R. Hoetink, in het café Bellevue: de 
bouw van een fouragemagazijn aan den Noorderhaven, groot 23 bij 45 
M. Inl. btj den architect D. Lijsen. Aanw. gehouden. 

Amsterdam. te 3 uren, door II. F. Glafke, in café Panorama: het 
bouwen van een winkelhuis met bovenwoning in de Plantage Fransche-
laan, aldaar. Aanw. gehouden. 

Wlmum (Gr.), te 3 uren, door Y. J. de Boer, bij do Wed. A. Borg
man: het opruimen van het afgebrande perceel en net bouwen van eene 
nieuwe boerderij aan de Ee, bij Winsum. Aanw. gehouden. 

ar*nlngen , te 8 uren, door F. M. Simmeren, in het hotel van II. 
B. Kisch: het afbreken van twee huizen en het bouwen van een huis 
en twee pakhuizen in de Prinsenstraat, aldaar, met bijlevering van al 
het daartoe benoodigde. Int. bij den architect K. Hockzema. Aanw. 
gehouden. 

licrgeii-op-Zoom, door den architect H. H. C. van Someren: het 
verbouwen van een woonhuis aan de haven, voor Joh. I). A. la Rivière. 
Aanw. gehouden. 

WaensftUf, IS Apri l . 
Utrecht , to 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het verbeteren der 
woning op hot bleekveld bij het hospitaal te Utrecht. Bilj. inzenden 
uiterlijk 12 April, vóór 3 uren. Raming ƒ 120O. 

'•-Haffe, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de Boven- Merwede, onder de gemeente Sleeuwijk, 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
den ingenieur Hoogen boom. te Dordrecht, en tien buitengewóón-opzichter 
be Hoog, te (ïoricliem. Aanw. gehouden. 

'•-Ilage, te 11 uren, d<x>r het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier den Geldersehen IJs^l nabij OM burgen, 
onder de gemeente Steenderen, tusschen de kilometer raaien 80 en 31. 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. gehouden. 

Zullen (Geld), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 
school met 3 lokalen. Inl. bij den architect Alb. Nijlaud. te Utrecht. 
Aanw. gehouden. 

Enschedé, te 12 uren, door O. Nordholt, in bet zoogenaamde Mo
lentje: het bouwen van twee burgerwoningen op een terrein, gelegen 
in de nabijheid van den Gronauschen straatweg. Aanw. te 9 uren. 

K ra li ii ge ii . te 12 uren, voor J. .1. Hotke. in hot café van Dekkers, 
aan den Hoogen Zeedijk: het bouwen van een dubbel pand aan den 
Lagen Zeedijk, aldaar. Inl. bij den architect VV. C. Coepijn. Aanw. 
gehouden. 

Gauda, te l uur, door burg. en weth.: 
lo. het rioleeren en dempen van 2'J5 M' sloot langs de Roekkade; 
2o. het wegbaggeren ot opruimen van de ondiepe gedeelten in de 

rivier den IJsel. langs de kaaimuur van het Vcerstal en het uitdiepen 
van gedeelten der rivier de Gouwe bij de draaibrug te Waddinksveen 
en de draaibrug te Boskoop, in 2 perc. 

Vleach (L)., te 2 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur van den 
l i . Panera tins: het herstellen en vergrooten van de parochiale kerk, 
alsmede het bouwen van oen nieuwen toren met doopka|>el. Aanw. 13 
April, te H uren. 

Horiijiim (Fr.), door den architect F. Brouwer: het afbreken der 
bestaande en wederopbouwen eener geheel nieuwe boerenhuizing met 
schuur, voorhuis, melkkelder enz., te Deerzum, op de plaats, in gebruik 
by mej. S. D. van der Woude. Aanw. gehouden. 

Woenndrerlit (N-Rr.), door burg. en weth.: het opbreken van de 
bestaande grintbaan en het met keien enz. bestraten van den weg van 
Woensdrecnt naar Hoogerheide, ter lengte van 1600 M. Aanw. gehouden. 

Danderdaf, 14 April. 
Garlcheni, te 10 uren, dooor den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, aldaar, ten zijnen kantore: 
lo. het bouwen van een stal voor 4 officierspaarden, te Gorichem. 

Raming / 2400; 
2o. het maken van waterleidingen in kazernegebouwen, te Gorichem. 

Raming f 1700. 
Inl. bij genoemden ingenieur. Bilj. inzenden uiter). 13 April, vóór 3 ureu. 
Amelde (Z.-H.), te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van de 

Vijf heeren landen, in het Dijkhuis aan de Sluis: het schoonmaken van 
de oude Zederik, tusschen Ameide en Meerkerk, in 2 perc. 

Andel (N.-Br.), te II uren, door A. Naaijen: het afbreken van een 
woonhuis, schuur en bijgebouwtje aldaar, en het bouwen van een 
dubbel hoerenhuis met waschhuis en aanbouw aan eene bestaande 
schuur. Inl. bij den bouwkundige M. A. Tretleii, te Gorichem. Aanw. 
gehouden. 

sliedrecht. te 11 uren, op den polder Kort-en Lang Ambacht: het 
herstellen der stormschade aan de kaden van de polders Kort-en Lang 
Ambacht, Molenplaat en Ronduit, en het maken en herstellen van 
steenen glooiing aan gemelde kaden, in perceelen. Aanw. 12 en 13 April. 

Graningen, te 123;t uren, door burg. en weth.: eenig verfwerk 
voor het onderhoud der gemeentelijke bad- en zweminrichting, met 
bijlevering der bouwstoffen. Bilj. inzenden uiterlijk 13 April, vóór 
-i'.'j uren. 

Graningen, te 123\ uren, door burg. en weth.: het doen van eene 
verbouwing aan de onderwijzerswoning bij dc school in de Sophiastraat, 
met bijlevering der noodige bouwstoffen enz. Bilj. inzenden uiterlijk 13 
April, vóór 4'/j uren. 

Harlingen, te 1 uur, door burg. en w*th.: het maken en in
halige r. van een stel buiten-ebdeuren in de groote sluis. Aanw. gehouden. 

Zaandam, te 1 uur, door burg. en weth.: het verbreeden en ver
diepen der zeehaven te Zaandam en het plaatsen van dukdalven nabij 
de ligplaats voor zeeschepen, aldaar. 

Menaldum, te l uur, door burg. en weth. van Menaldumadeel: de 
levering van 1080 stère grint en 130 stère harde puin. 

Arnhem, te 2 uren, door den directeur der gemeente-gasfabriek: het 
verven van de gaslantaarns met candelabres, brackets en verder toebe-
hooren, in de gemeente en op het terrein der fabriek. 

Graningen, te 8 uren, door den architect G. Nijliuis, in het koffie
huis van H. Piel: het uitbreiden der bestaande en het gedeeltelijk ver
bouwen der perceelen, get. letter £ no. 200 en 201. in de Oosterstraat. 
Aanw. 12 April. 

Talen, door het best. van het waterschap »de Vrije Polders" onder 
Tolen: het delven en schoonmaken van waterleidingen. 

Vrijdag. «.» April. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz . aan 

het gebouw van het prov. best : het driejarig onderhoud van eenige 
werken bij de Oude Hoeve, aan de noordzijde van het eiland Schouwen, 
behoorende tot de zeewerken in de provincie Zeeland. In), bij den 
hoofdingenieur in het He district, te Middelburg, en den ingenieur, te 
Goes. Aanw. gehouden. Raming 4048 per jaar. 

Haarlem, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-
ingenieur der genie, aldaar, op het bureau der genie: 

lo. het inrichten van een gedeelte der infanteriekazerne te Haarlem 
voor eene militaire school. Raming f 7400; 

2o. het vernieuwen dB herstellen van zolderbalken, vloeren, glasramen 
en verdere voorzieningen aan militaire gebouwen, te Haarlem. Raming 
ƒ 6300. 

Bilj. inzenden uiterlijk 14 April, vóór 3 uren. Aanw. gehouden. 
'•-Beach, te 10', uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

i het gebouw van bet prov. best.: de voorziening van de kanaalboor-
I den der Zuid Willemsvaart in de provincie Noord-Brabant. Inl. bij den 
: hoofdingenieur in het de district, te's-Bósch, den ingenieur Schuurman, 
i te Vucfit, den opzichter Weehuizen, . te 's-Bosch. en den opzichter 

Pommée, te Aarle-Rikstel. Aanw. gehouden. Raming ƒ 7000. 
'•-Besch, te 10'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

! het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der oeververdediging 
! door steengliroiing langs een gedeelte van het kanaal de Zuidwillems-
: vaart, provincie Noorl-lirabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e 

district, te's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter 
j Pommée, te Aarle-Rikstel. Aanw. gehouden. Raming / 50.000. 

Zuldland (Z.-H.), tc 11 uren, diMjr dijkgraaf en heemraden van de 
polders Zuidland en Velgersdijk: de levering van 500 stère onderhouds-

i grint. 
Dordrecht, te uren, door het best. van de polders Nieuw-

| Bonaventura. Mookhoek enTrekdam, in het koffiehuis van L. van Dongen: 
I lo. het driejarig onderhoud van den oever langs den Kildijk, van den 
' polder Mookhoek en ïrekdam onder 's Gravendeel, ter lengte van 2174 
j M., ingaande inet den dag der gunning; 

2o. de leverantie van 600 HL. grave machine Rhursteenkolen, ten 
j dienste van het stoomgemaal van den poldei' Mookhoek en Trekdam 
; onder 's Gravendeel, te leveren roof 15 Juli a. s. in de bergplaats; 
i 3o. de leverantie van 435 stère gewasschen onderhoudsgrint, te leveren 
j vóór 15 Juni a.s. op de losplaatsen te 'sGravendeel, Strijon en Putters-
; hoek. Inl. bij den fabriek II. Beljers, te Puttoi-shoek. 
| Waarde (Zeel.), te 12 uren, door het bestuur van het waterschap 

Waarde: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, 
van de aarde-, kram, rijs- en steenglooiing werken, aan de waterkeering 
van genoemd waterschap. Inl. bij den dijksopzichter J. Blok Sz., te 
Waarde. Aanw. 13 en 14 April. Raming ƒ 7647. 

Graningen, te 12 uren, door het prov. best.: 
lo. het verzwaren van 400 M. zeedijk ten zuidoosten van Delfzijl en 

het gedeeltelijk herleggen der daarop aanwezige steenglooiing, benevens 
het aanvullen daarvan met 800 M 1 basalt; 

2o. het vernieuwen van een gedeelte beschoeiing aan de westzijde der 
haven in het Boterdiep te Groningen. 

Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te Groningen, de op
zichters B. Harms, te Delfzijl, en L. Edens, te Groningen. Aanw. 
gehouden. 

Uaelntende, tc 12'/, uren, door burg. en weth.: het met steen 
bezetten van een aarden wal met bijkomende werken in de buurt 
Hillesluis. Aanw. 13 April, te 12 uren. 

'a-Hage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
levei en, bereiden tegen bederf, vervoeren en opslaan van palen en 
schoorpalen, ten behoeve van de Rijkstelegraaf, ged. '88. Inl. bij den 
inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage 

Amerafeart, te 1 uur, d>or watergraaf en heemraden van liet heem* 
raadschap de Eeni, beken en aankleve van dien, in het lokaal Amieitia" 
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hot op de diepte brengen van reeds verdiepte geil pelten der Luntersche-, 
Barnevoldsche-, Modder- en Moorsterbeken en den buitensingel van 
Amersfoort. Inl. hij den kameraar T. .1. van As, aldaar. Aanw. 12 April. 

Blggekerke (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: de levering van 
55,000 straatklinkers. 

Noord-Drachten (Fr.), te 7 uren, door den architect D. D. Duursma 
voor en ten huize van R. Bongartz: het bouwen eener woonhuizing, 
aldaar. 

Baarland (Zeel.), door burg. en weth.: de levering van öOM'onder-
houdsgrint Bilj. inzenden voor 15 April. 

Vcere, door burg. en weth.: de levering van 120 M 3 fijn gehorde 
grint. 

Katerdag, Kt Apr i l . 
Wltniarsum (Kr.), te 9 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen van de ophaalbrug te Tjerkwerd; 
2o het maken van ongeveer 200 M. kunstweg te Tjerkwerd; 
3o. het verwisselen van de deuren in de zeesluis te Makkum. 
Aanw. te Tjerkwerk 12 April, te 10 uren. 
l i j n aart (N.-Br.), te 10 uren, door burg. en weth.: de levering van 

140 a 150 M 3 goed gewasschen en gehorde onderhoudsgrint. 
Gerici.fin. te 10 uren, door de commissie voor gemeene belangen 

van de hoogheemraadschappen de Ablasserwaard met Arkel beneden de 
Zouwe en de Vijf-Heerenlandeu, in den Doelen: 

lo. het doen van eene belangrijke verbouwing aan de volkskeet, 
te Spijk; 

2o. het doen van herstellingen cn vernieuwingen aan de sluizen, 
duikers enz.; 

8o. het maken van eenige belangrijke aardewerken aan de Dief- en 
Zuider-I.ingedijken; 

4o. het leveren, vervoeren en verspreiden van grint, 
Keeuwl|k tZ.-ll.). te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 

een lokaal voor ziekenverpleging. Aanw. gehouden. 
klundert (N.-Br.), te 2 uren, in de Stadsherberg, door de besturen 

van de Driepolders en van Bloeinendaal en in uitwatering gecombineerde 
polders: het bouwen van 8 woningen op bet erf van de stoomgemalen 
aan de Noordschans, in 2 perc. Aanw. 13 April, te 10 uren. 

Keei mand , te 4 uren, door regenten van het R.-K. Godshuis, ten 
kantore aldaar: de levering van 43,00!) stuks pavés 9/14 (gièskeien van 
de üurtbe) en het opbreken en herbestraten van 715 M. bestrating 
op de binnenplaats Idaar. in 2 perceelen en in massa. 

Beerta (Gron.), te 5 uren, door burg. en weth.: het herleggen van 
de keibestrating van den toegangsweg naar de algemeene begraafplaats 
te Nieuw-Beerta, zoomede van 2 ketstoepen te Drieliorg en Stadspolder. 

Mlen* (Kr.), door den notaris P. Schmidt Scbaalf: het bouwen van 
een roomboter- en kaasfabriek, te Stieus. Inl. bij den architect L B. 
Wesselius. te Huizum. 

Alkmaar, door dijkgraaf eu hoogheemraden van de uitvvaterende 
sluizen in Kennemerland en Westfriesland: de levering van houtwaren 
en grove brik. Inl. bij den architect A. II. D Rups, te Edam. 

Maandag, l « Apr i l . 
Kiikien (N.-Br.), te 10 uren, door burg. en weth.: het houwen eener 

school en onderwijzerswoning. met bijlevering der scboolmeubelen en 
materialen, op het Schijf, gem. Rukfen. Inl. bij den architect F. A. HL 
van der Vaart, te Oud-Gastel. Aanw. 12 April, te 11 uren. 

Deventer, te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Zutfell, in het hotel »de Keizer": het maken \an een ringmuur bij 
het hospitaal te Deventer, onder bet beheer der genie te Zutfen. Bilj. 
inzenden uiterlijk 17 April, vóór 3 uren. Raming ƒ 1180. 

Utrecht, te 11 uren, door het best. der Ooïtei-stoomtrainmaatschappij: 
het leggen der sporen en het maken der verdere werken voor de sectie 
Wagenitigen—Utreehtseli-Geldersche grens, lengte 3830 M. Inl. hij den 
ingenieur J. Schotel, te Rotterdam. Aanw. 12 April, te l ' / 4 uren. 
(Zie advert, in »«. 15.) 

Amsterdam, te 12 uren. door burg. eu weth.; 
Lo. het bouwen van een kademuur langs den toegangsweg naar de 

Handelskade, van den doorgang onder de spoorwegbrug over de voor
haven van het Oosterdok, tot de brug over de binnenhaven der Handels
kade, benevens bet bouwen van een kademuur aan bet einde der 
binnenhaven, met de gevorderde aard- en baggerwerken; 

2o. het bouwen van steenen en houten wallen en het gewoon onder
houd van en het verrichten van herstellingen aan de steenen en houten 
wallen langs de grachten enz., de riolen onder- en de goten langs den 
openbaren weg, enz., de openbare waterplaatsen en de verschwaterbakken; 

3o. het verrichten van baggerwerken in grachten, slooten en balk-
havens binnen de gemeente Amsterdam, gedurende '87. (Zie advert, in 
»°. 15.) 

Ma ax i richt. te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van diverse 
bouwmaterialen, ten behoeve van het onderhoud der gemeente-eigen
dommen. 

Amsterdam, te 2 uren, door de Hollandsche-IJzeren Spoorwegmaat
schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: de 
onderhoudswerken op den spoorweg Helder—Amsterdam en Zaandam— 
Fnkhuizen, volgens bestek no. 398, in 5 perceelen. Raming ƒ 26,385. 
(Zie advert, in H°. 13 en 14.) 

Garlchem, te 2 uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van eenige 
veranderingen aan de openbare lagere school no. 1, staande aan de 
Gedempte Kalkhaven. Inl. bij den geineentearchitect. Aanw. gehouden. 

Dinsdag, I » Apr i l . 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, aldaar, op het bureau der genie: 
lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Amster

dam. Raming ƒ 8200; 
2o. het éénjarig onderhoud van de werken in de stelling van Amster

dam. Raming / 3000; 
3o. eene verving van gebouwen enz., te Amsterdam. Raming / 2640. 
Bilj. inzenden uiterlijk 18 April, vóór 3 uren. 
's-llage. tc 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen 
enz. en der werken, te 's-Hage. Bilj. inzenden uiterlijk 18 April, 
vóór 3 uren. Raming ƒ16,100. 

Arnhem, te 11", uren, door burg. en weth.: het afbreken van 
den bestaanden en het maken van een nieuwen stoel van getrokken 

ijzer voor het klokkenspel in den grooten toren. (Zie advert in *°. 16.) 
Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van een 

administratiegebouw, woning voor den onderdirecteur en woning voor 
den hoofdbaas, ten behoeve van de uitbreiding der gemeente-gasfabriek 
aan den Oostzeedijk. In), aan het Stadstimmerhms. Aanw. 12 April, 
te 11 uren. (Zie advert, in »*. 14.) 

Westderpe (Zeel.), te 3 uren, door het R.-K. kerkbest.: het bouwen 
van eene kerk met toren en pastorie met bijkeuken en bergplaats. Inl. 
bij den architect P. J. van Genk, te Leur. Aanw. 13 April, te 2 uren. 

Woensdag, 10 Apr i l . 
'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 
prov. Overijsel. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en 
den ingenieur Ramaer te Kampen. Aanw. 13 April. Raming J 0.60 per M s . 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat, enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivier werken 
op het Zwarte water, met het onderhoud dier werken en de af bakening 
van het vaarwater, van 1 Juli 1887 tot en met 30 Juni 1888. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, 
te Kampen. Aanw. 13 April. Raming /' 6250. 

Drachten (Fr.), te 11' 5 uren, door hurg. en weth. van Smallinger-
land: het vernieuwen van de Hooidamsbru^ onder Oudega. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud der rivier- en bestortingswerken, behoorende tot den onder
bouw der overbrugging van het Hollandsen Diep, van 1 Mei '87—1 Mei 
'68, met het aanbrengen van de noodige voorzieningen. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Hoogenboom en 
den buitengewóón-opzichter Chevalier, beiden te Dordrecht. Aanw. 12 
April. Raming ƒ 8000. 

's-Hage, te 12 uren, door Gebr. Landuijdt, in een der lokalen van 
| het hotel Café Central: het bouwen van een woonhuis, kantoor, berg

plaatsen en verdere aanhoorigheden op een perceel grond, gelegen 
achter de stallen der Haagsche Tramway, aan de Trekvhet, aldaar. Inl. 
bij den architect VV. B. van Lielland. Aanw. 16 April, te 11 uren. 

Domburg, te I1/, uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen en vergrooten van de onderwijzerswoning; 
2o. het verbouwen van het koetshuis met stalling van den gemeente

geneesheer. Aanw. 13 April, te 1 uur. 
Nlsse (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: het afbreken en op

bouwen eener onderwijzerswoning en liet bouwen van een gemeentehuis. 
Inl. bij den opzichter H. de Muijnck, te Driewegen. Aanw. 20 April, 
te 12 uren. 

Sexbierum, te 5 uren, door den burgemeester van Barradeel: de 
levering van 850 stère grint en 100 stère macadam. 

Utrecht, door de Ned. Rijnspoorwegmaatschappij: het maken van 
bureau's en lokalen met aanhoorige werken ten zuidoosten van het 
stationsgebouw te Utrecht. Aanw. 13 April, te 11 uren. 

Donderdag, SI Apri l . 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

j ingenieur der genie, op bet bureau der genie: het maken van twee 
! afzonderlijke privaten met urinoirs, vóór officieren, op de achterplaats 
| der kazerne Oranje-Nassau, te Amsterdam. Bilj. inzenden uiterlijk 20 
l April, vóór 3 uren. Raming ƒ 2600. 
| Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
; het gebouw van het prov. best: het maken van beplantingen in de 
! duinen op het eiland Terschelling, behoorende tot de zeewerken in 
, Noord-Holland. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
| Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 14 April. Raming ƒ 4240. 

Vianen. te 11 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van de Vijf-
• heeren landen, in het hotel de ftoos: 
' lo. het onderhoud tot 1 Mei '88 van het dijkhuis te Ameide, de 
' magazijnen, peilhokken, dijkmuren enz. en van de Hoogstraat en Hof

muur te Leerdam, in 2 perc.; 
2o. het vierkanten van eenige gedeelten Lekdijk onder Leksmond en 

Ameide. in 1 perc.; 
3o. het in profiel brengen der kade op den Horndijk en Noorder-

: Lingedijk onder Leerdam, tot het Heukelumsche veer, in 1 perc.; 
4o. het maken van eene kade en muurwerken op den Noorder-Linge-

j dijk onder Kedichem en Arkel, over eene lengte van ongeveer 3200 M , 
: in 3 perc.; 

5o. het leveren en losser, van 300 scheepston schrotbazalt aan de 
Schaardijkeu langs de Lek en Linge, bij inschrijving, in 1 perc; 

6o. het leveren en vervoeren met verepreiden vau ongeveer 12C0 
j stère grint langs de Lek- en Noorder-Lingedijken, iu 14 perc; 
j 7o. het opschoppen en tonrondhouden vim den vloer van den Zuider-
j Lekdijk en van den Noorder-Lingedijk, in 2 perc, voor den tijd van 
I één jaar. 

Inl. bij den dijksopzichter Swets, te Leksmond. 
Vrijdag, SS Apr i l . 

I 's-Bosch . te IO1,'* uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best. i het voortzetten der steenglooiingen langs 
de Zuid Willemsvaart tusschen de Dungensche brug en 's-Bosch. Inl. bij 
den hoofd ingenieur in bet 6e district, te 's-Bosch, den arrondissements
ingenieur Schuurman, te Vucbt, en den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. 
Aanw. 15 April. Raming f 4300. 

's-Boseh, te II)1;, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van net prov. best: het voortzetten der Vilvoordschc 
steenglooiing langs den zuidwestelijken oever der haven te Moerdijk, 
alsmede van de bestorting vóór en langs den kop van het zeehoofd 
aldaar, behoorende tot de havenwerken in de provincie Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den ingenieur Dc Jong van 
Beek en Donk, te Breda, en den opzichter Fischer, te Moerdijk. Aanw. 
16 April. Raming / 3250. 

Zwolle, te 11 uren, door burg. en weth. van Zwollerkerspel: de 
levering van 377 M 3 grint, ten behoeve der kunstwegen. (Zie advert, 
in 14.) 

's-llage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van eenige herstellingen en het daarstellen eener bergplaats 
voor postkanen en brandstollen aan het Rijkspostgebouw le venloo. 
Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den 

hoofdopzichter der landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te Breda. Aanw. 15 
April, te 11 uren. Raming ƒ 875. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: hot 
onderhoud en het doen van eenige herstellingen aan het Rijkspostgebouw 
te Kampen, over '87 tot en met 31 Maart '90. Inl. bij den rijksbouw
meester in het le district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter der lands-
gebouwen, D. Fokkens, te Zwolle. Aanw. 15 April, te 12 uren. Raming 
/ 2385. 
' KoriiJum (Fr.), door den architect F. Brouwer: het afbreken van 
liet bestaande en het bouwen van een nieuw voorhuis en melkkelder en 
herstellingen MD het boerenhuis tc Haskerdijken, bewoond door S. T. 
van de Krieke. Aanw. 18 April, te 3 uren. 

Zaterdag, 2'J Apr i l . 
Gouda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 

's-Hage, in het gebouw Arti-Legi: 
lo. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., te Gouda. 

Raming f 2220; 
2o. eene gedeeltelijke buiten- en binnenverving van kazernegebouwen 

enz., te Gouda. Raming ƒ 1000. 
3o. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., te Schoonhoven. 

Raming f 1550; 
4o. eene gedeeltelijke buiten- en binnenverving van kazernegebouwen 

enz., tc Schoonhoven. Raming f 700. 
Inl. bij den opzichter van fortificatiën, te Gouda, en bij den opzichter 

te Schoonhoven. Bilj. inzenden uiterlijk 22 April, vóór 3 uren, bij den 
opzichter te Gouda. 

Utrecht, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 
Lekdijk hovendams, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 
het leggen van een berm langs het binnentalud van den dijk tusschen 
de hectometerpalen 126 en 140, onder de gemeente Wijk-bij-Duurstede, 
nabij het Beusichemsche veer, over eene lengte van 1400 M. Inl. bij 
den kameraar R. G. Wentink, te Schalkwijk. Aanw.20 April, te 11 uren. 

Zaamslag (Zeel.), te 1 uur, door het best. der waterkeering van de 
calamiteuse Margaretha-, Kleine Huisens- en Eendrachtpolders, ten kan
tore van den secretaris-ontvanger: het herstel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April '88 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiing-
werken aan de waterkeering van genoemde polders. Aanw, 16 en 19 
April, te 9 uren. 

Haandag, S5 Apri l . 
Maastricht, te 10'/3 uren, door bet ministerie van waterst enz., aan 

bet gebouw van het prov. best.: het gedeeltelijk vernieuwen van de 
ophaalbrug over de Zuid Willemsvaart te De Biest, gemeente Weert, en 
het gedeeltelijk verbouwen van het magazijn, aldaar, tot brugwachters
woning, in twee perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district 
en den ingenieur Bedaar, beiden te Maastricht. Aanw. 18 April. Raming 
perc. 1 ƒ 6770, perc 2 ƒ 2350. 

Dinsdag, Stt April . 
Ncherpenlsse (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van 

het calamiteuse waterschap Scherpenisse, bij ('. Elenbaas: het herstel, 
de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88 van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingwerken aan bovengenoemde waterkeering. Aanw. 
19 en 22 April, van 10—12 uren. 

Burg (Zeel.), te 11 uren, door het bestuur der waterkeering van den 
calainiteuscn Burg- en Westlandpolder, in het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en bet onderhoud tot 30 Apil '88 van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van genoemden 
calami te use li polder. Aanw. 19 en 22 April, te 12 uren. 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het maken van plankbeschoeiingen met 
en zonder steenstapeling langs den kanaalboord van den Rijks-grooten-
weg van Groningen naar Delfzijl. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Leeuwarden, den ingenieur en den opzichter Raammaker, te Groningen, 
en den opzichter Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 19 April. Raming ƒ 6000. 

steenwijk, door den aannemer F. Aberson: het verfwerk van aide 
Rijkswerken langs den Rijksweg en Drentsche Hoofdvaart, van af de 
Punt, gemeente Vries, tot aan de Haarsluis in de gemeente Dwingeloo. 

Woensdag, 27 Apr i l . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud cn herstel der werken aan den Hoek-van-Holland, van 1 Mei 
'87 tot en met 30 Juni '88, Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur, te 
Rotterdam, en de opzichtei's Van Rloois, Lokker Sr. en Staal, te Hoek-
van-Holland. Aanw. 20 April, te 12 uren. Raming f 134,750. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van 7 dwarskribben aan den linkeroever van den Neder-Rijn, in 
de gemeente Lienden, prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaien 62 
en 64. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te's-Hage, den ingenieur 
te Utrecht, en den opzichter Maim, te Renen. 

Hetslawler (Er.), te 12 uren, door den architect D. Booijenga: eene 
vertimmering aan de schuur en het lijtshuis op de plaats, bewoond 
door 11 Hiemstra, onder Ee. Aanw. 21 April, te 2 uren. 

Donderdag, 20 Apr i l . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz., aan het 

gebouw van het prov. best: het leveren en verwerken van Noordsche 
granictblokken in den golfbreker langs het Zuiderhavenhoofd te IJmuiden, 
behoorende tot de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Haarlem, en den ingenieur de Bruijn, te Amsterdam. 
Aanw. 21 April. Raming f 14,880. 

Haarlem, te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 
liet gebouw van het prov. best.: het leveren van brik en steen en het 
bestorten der Ileldersche zeewering, behoorende tot de rijkszeewerken 
in de provincie Noord-Hol land, in twee perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Haarlem, en den ingenieur De Welcker, te Alkmaar. Aanw. 
21 April. Raming perc 1 f 1875, perc. 2 ƒ 10,125. 

Vrijdag, 29 Apri l . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verrichten van baggerwerk op de 
Shktong en in de Oosterhaven te Neuzen. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 
21 en 23 April. Raming ƒ 8000. 

Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het maken van een paar buiten-
vloeddeuren in het buitensluishoofd van de Oostsluis te Neuzen. Inl. by 

den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, ea den ingenieur, 
tc Neuzen. Aanw. 21 en 23 April. Raming ƒ 3700. 

's-Bosch, te lO'/s uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het voltooien der basaltsteen glooiing 
langs den Keizersdijk, in den Rijks-grootenweg van Sleeuwijk naar 
Breda, gemeente Raamsdonk. provincie Noord-Brabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te 's-Bosch, en den ingenieur, De Jong van Beek en 
Donk en den opzichter Henkelman, beiden te Breda. Aanw, 22 April. 
Raming / 4220. 

Zaterdag, 30 April . 
Klundert (N.-Br.), te 2 uren, ten kantore van den tijdelijk-rent-

meester: het doen van timmer- en metselwerken aan domeinhoeven en 
andere gebouwen in het rentambt Niervaart onder Klundert. Inl. bij 
den bouwkundige J. Mol, te Zevenbergen. Aanw. 26 April, te 9 uren. 

Maandag, S Hel . 
Loosdrecht, door burg. cn weth.: het doen van herstellingen en 

vernieuwingen aan de Mnndensche sluis, onder die gemeente. Inl. bij 
den bouwkundige H. G. de Kort, te Ouderkerk a/d. Amstel, 

Woensdag, 4 Mei. 
'sHage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: de 

uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-rivierwerken 
op het Zwolsche Diep, met het onderhoud dier werken en de afbake
ning van het vaarwater, van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, 
te Kampen. Aanw. 27 April. Raming ƒ 18,700. 



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 . 

Bensch.p, 29 Maart, door hot R.-K. kerk
bestuur: het bouwen van eene kurk met toren, 
traptorens, doopkapel, sacristie en zangkoor, 
alsmede bet bouwen van een noodkerk, onder 
beheer van den architect A. Tepe, te Utrecht; 
ingek. 17 bilj., als: 
De Groot, te IJselstein, 
I'erquin, a lierkei. 
Westerhof, * Weesp, 
A. A. v. Dommelen, a Nijmegen 
Peters, » Zenderen, 
Dekhuis, » Leeuwarden, 
Van Schalk, > Utrecht, 
Vos, a idem 
Struijken, a Groningen, 
Nieuwboer, » Ahkoudc, 
W. Hoekeraat, a Benschop, 
W. J. Okkes, B Zevenaar, 
Josef, a Utrecht, 
Slenters, » Haarlem, 
Bonman, a IJselstein, 
Dessing, > Gouda, 
Roodenrijs, D 's-Hage, 
gegund. 

Borsele, 1 April; het maken van oen inlaag
kade met bijkomende werken in hetealamiteuse 
waterschap Ellewoutsdijk; ingek. 20 bilj., als 

ƒ 69,875 
» 65,285 
» 65,244 
> 62.499 
» 62.000 
» 61,687 
» 61,000 
» 60.800 
.i 60,240 
a 60.000 
I 59.890 
» 59,800 
a 59,790 
• 66,5n0 
a 56,500 
• 56,256 
> 55,760 

54.180 
47,965 

47,760 
47,700 
46 846 
46,480 
45,965 

i 44.860 
> 44,656 
> 44,486 
» 4.1,475 
- 4:1.4:14 
» 42,842.50 
1 41.000 
• 40.950 
• 39,887 
a 38,558 
> 85,900 
» 50.000 

J. I.oijs. 's lloer-Arondskerke, 
li. den Kxterv. d. Brink, Kattendijkc, 
C. Zenen, AmmerstoL en A. v. 

Kekera, Gouda, 
P. J. Visser Pz.. Kruiningen, 
J . Linden bergh, Wemeldinge, 
C. dc Jong, Hardinksveld, 
C. de Wilde, Kattendijke, 
C. v. d. Hooft en I). Tholens, Neuzen,! 45̂ 900 
A. v. d. Beek, Zaainslag, » 45,247 
VV. de .long, Breda, 
J. de Jonge, Kapelle, 
L. Brand Gz., Giesendam, 
F. W. Dekker, Sliedrecht, 
B. Voordendag. Dordrecht, 
VV. H. Swets. Hardinksveld, 
C. Nieuwenhuijse, lerseke, 
C. Versteeg Hardinksveld, 
A. v. d. Meijden, idem 
C, v. Boven, Nieuweramstel, 
N. Hoogendoorn, Giesendam, 
Raming 

Bovendien 2 bilj., van onwaarde, 
Dordrecht, 1 April: het maken eener wal" 

bcschoeiing tot bescherming en verhooging van 
het terrein, gelegen aan de Maas en de monding 
der Spieringhaven, ten dienste der margarine-
boterfabriek der firma W. J. Albers, te Dordrecht, 
onder beheer van den architect H. W. Veth; 
hoogste inschr. J. v. d. Vlugt Jz„ Dordrecht, f 6970 
minste a C. v. Seventer & Co., 

Sliedrecht, a 5513 
gegund. 

lak werd, 1 April, het bouwen van een nieuw 
gemeentehuis; ingek. 13 bilj., als 
H. Arends, 
L. Los, 
R. Wieringa, 
J. Zeldenrust, 
W. Ü. Rothschiifer, 
S. Ubels, 
J. Pot, 
F. Dieters, 
G. Wolthuis, 
N. Leflers, 
H. Nieland, 
L. Kuipers, 
Gebr. Bos, 
gegund. 

Utrecht, 2 April: het witten en schoonmaken 
van lokalen en het verlichten van verfwerken 
in eenige stedelijke gebouwen en scholen, voor 
rekening der gemeente; ingek. 4 bilj, als: 

F. v. d. Steen, / 4850 
A. J. v. Zelm, a 4470 
H. v. d. Horst, ,, 4137 
J. Landzaat, » 3923 
gegund. 

Urate, 2 April: bet slechten van bastion 
Oranje niet aanbooriglieden en het vullen van 
een gedeelte vestinggracht; ingek. 8 bilj., als 

snoek. 2 April: de levering van: lo. 30,000 
le soort straatwaalkhnkers; ingek. 4 bilj., als: 

per 1000 
13 60 
13.50 
13.40 
12.75 

te l'skwerd. / 2610 
1 Viliiin. 1 2005 

• Ulrum, > 2050 
Warfum, » 2000 

» Stedum. 
Bedum, 

1 1948 Stedum. 
Bedum, > 1U28 

1 Stedum, 1 190* 
• Lellens, » 1881 
1 Bedum, » 1878 
1 Uskwerd, 

Warfum, 
• 1740 

i 
Uskwerd, 
Warfum, « 1608 

» Uitliuizermeeden, » 1640 
1 idem » 1622 

J. Krijnen, 
J. v. d. Dungen, 
J . v. Ooijcn, 
K. Jansen Versteeg, 
J. v. Haren, 
J. Hillen, 
W. v. Oss, 
L. v. Dijk, 

te Nijlnt 
» Scbijniiel. 
» Nijmegen, 
» Oosterbeek, 
» Neei-asselt, 
B Grave, 
» Nijmegen, 
» Orten, 

/' 10.780 
9.888 
9,570 
9,500 
9,390 
8,700 
8,624 

D. baron v. Asbeck, te Arnhem, 
J. v. Hulst, » Harlingen, 
D. v. d. Werf, s Bolsward, 
Firma P. F.. Feenstra, » Sneok, 
gegund. 

2o. 10,000 le soort Friesche klinkermop; ingek. 
ö bilj., als: per 1000 
Fontein, te Harlingen, ƒ 15.05 
D. v. d. Werf, » Bolsward, . 14.50 
J. v. Hulst, B Harlingen, > 13,60 
Firma Faber & Zn., » idem . 13.30 
P. F.. Feenstra. • Sneek, a 12.45 
gegund. 

3o. 25,0'i0 le soort Friesche bakklinker; ingek. 
5 bilj., als: per 1000 
Fontein, te Harlingen, /' 10.95 
I. v. Hulst, > idem B 10.64 
I). v. d. Werf, a Bolsward, » 10.60 
Faber Sc Zn., > Harlingen, 1 10.50 
P. E. Feenstra, • Sneek,' t 9.70 
gegund. 

4o. 300 stère zand voor bestrating; ingek. 3 
bilj., als: per M 3 

Jac. Bruuisma, te Uitwellingerga, ƒ n.64 
E. Kooistra, 11 Harlingen, » 0.50 
K. Nijdam, » Heeg, 3 0.445 

gegund. 
Beee, 2 April: het maken van een fundament 

voor eene gashnuderkiiip met afsluitput, het 
bouwen eener koleuloods, van een zuiverhuis raet 
bergplaatsen, het ondermetselon van toestellen 
die bij de gasfabrikage noodig zijn en hot maken 
van verschillende werken ter afsluiting en af
watering van het terrein, voor de gemeente-
gasfabriek; ingekomen 7 bilj., als: 
B. Voordendag, te Dordrecht, ƒ 14,741 
M. ü. Dekker, » Goes, B 12,780 
M. Buitendijk, > idem B 12,742 
W. J. v. d. Woerd & Zn., B idem a 11,998 
W. de Beste, s idem > 11,470 
A. Foudraine, B idem B 11,400 
P. Dronkers, B Kapelle, s 10,699 

I gegund. 
schagen, 2 April, voor rekening van de 

Bannen en den polder Schagen: lo.a. 540 str. M. 
1 rijstraat uitbreken en weder verstralen; minste 
inschr. E, Krans, te Schagen, voor ƒ 0.16 per M. 

lo. 6. 2070 str. M. paurdenpud en loopstraat; 
I minste inschr. dezelfde, voor ƒ 0.08 per M. 

2o. de levering van 188 stère duinzand ter 
aangeduide plaatsen; minste inschr. P. Jes, te 
Schagen, voor ƒ 1.40 per stère. 

3o. 1600 str. M. slootwerk; minste inschr. J. 
Boekei, te Schagen, voor ƒ 0.30 per M. 
alles gegund. 

Helder, 2 April: het verplaatsen van een 
stalen kanon van 24 cM., van het fort Erfprins 
naar het spoorwegstation to Helder; van een 
dergelijk kanon van het strand bij Scheveningen 
naar het H. IJ. T.-station aldaar, en van een 
kanon van het station te Helder naar het fort 
Erfprins; ingek. 10 bilj.: minste inschr. A. Bos, 
te Helder, voor ƒ 1197. 

Wapenveld (Geld.), 2 April: het bouwen eener 
nieuwe onderwijzorswoning, voor rekening dor 
gemeente Heerde, onder beheer van don bouw 
kundige H, 
bilj., als 

ƒ 23,048 
» 23,9.12 
» 23,f,40 
» 23,177 

22,707 

F. H. Joseph, te Utrecht, 
A. C. Vink, B idem 
J. H. Vos, B Alineloo, 
H. J. Stolker, 1 Utrecht, 
L. .T. Metz, a Bommel. 

<;ruilingen 4 April: het bestraten van 
Lodevvijkstraat, tusschen den Oostervvog en den 
toegangsweg naar de nieuwe verzamelplaats van 
fecaliën; ingek. 4 bilj.; minste inschrijver E, 
Wietzema, te Groningen, voor ƒ 990. 

Makkum, 4 April: het verrichten van de 
gewone Onderhoudswerken aan de zeewering van 

i VVonsoradeels-Zuiderzeedijkon ; gegund aan di
versen voor te zaïnen ƒ 3667.45. 

Maastricht, 4 April, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het leveren en 
verwerken van onderhoudsmaterialoii op den 
Rijks-prootenweg le klasse, Maastricht—Nijme
gen; ingekomen 4 bilj., als: 
G. Smects, te Maaseijck, f 3740 
I. . Laudij, s Venloo, » 3600 
G. Straatman, » Linne, B 36t0 
J. M. v. Gasselt, s Venloo, a 3674 
Raming » 3n«J0 

2o. het verrichten van baggerwerk tot ver
betering van do Zuidwilletnsvaart, tusschen sluis 
no. 14 en de Noord-Brabantsche grens bij sluis 
no. 13, in de gemeente Nederweert; ingek 3 
bilj., als: 
D. C. Bons, te Sliedrecht, ƒ 2600 
G. Sineets, » Maaseijck, » 2400 
A. W. Groot, t Hintham, » 20.10 
Raming » 2.",O0 

So. het maken van paalregelvverk met tuinen 
enz., langs de kanaalboorden der Zuid Willems
vaart in de gemeente Weert; ingek. 5 bilj., a 

Wissink, te Olst; ingekomen 12 

G. W. de Weerd, 
A. Borat, 
Berkhof, 
Rouwenhorst, 
J. Westerink, 
G. J. Averdijk, 
J. K. de Bruijn, 
W. Fransen, 
B. J. ter Haar, 
J. v, Keulen, 
D. II. v. Doesburg, 
D. v. Zalk, 

Nog niet gegund. 
Raming 

te Hattem, 
» idem 
n Epe, 
B Hattem, 
» Epe, 
B Wije, 
B Epe, 

B Kampen, 
B Epe, 
» Veessen, 
a Wapenveld, 
B Heerde, 

ƒ3700 
B 3620 
B 3600 
• 3539 
s 3456 
> 3445 
B 3328 
t 3300 
a 3292 
> 3285 
B 3248 
B 2960 

ƒ 3673 
KIiimiert 2 April: de levering van 3000 

bossen dekriet; minste inschr. A. Vos, te Klun-
dert, voor ƒ 210. 

Utrecht, 4 April: het maken van een gebouw, 
waarin wagenuiakerij. zadelmakerij, schilders
winkel en werkplaats voor het lichten van 
rijtuigen; een luifel tegen voornoemd gebouw; 
een hoiltloods; benevens het veranderen van 
eene woning, alles te Utrecht, volgens bestek 
no. 61 der Ned. ('entraalspoorwegiiiaatschappij; 

komen 11 bilj.. als: 
G. v. Rassel, 
•I. de Kruif, 
W. A. G. Jansen, 
\V. Zonneveld, 
W. v. Doornik, 

> 7,730' W. de Jong, 

Utrecht, 
» idem 
I idem 
B Kraliugen, 
B Baarn, 
B Breda, 

ƒ 27.989 
B 27,100 
» 26,397 
> 26,340 
B 26,380 
B 24,780 

J. v. Geldorp, 
N. Brouns, 
P. J. H. Kanters. 
W. 1». de Vries, 
M. Verhoeven, 
Raraini 

te Weert, 
idem 
idem 

Rossum, 
Prinsenhage, 

9,820 
9,443 
9,375 
9,250 
9,100 

10,000 
4o. het maken van bestrate goten enz., op den 

Rijks-grootenweg der le klasse, Maastricht— 
Battice; ingek. 3 bilj., als: 
J. Schenk, te Maastricht, / 1940 
E. II. Dupuits, B Wijlré, a 1*93 
H. Ummels, B Maastricht, a 1887 
Raming , 2000 

Veendam, 4 April: de onderhoudswerken ge
durende 1887 van de eigendommen der gemeente; 
minste inschr. waren: 
perc. 1,6 openb. lagere scholen, timmerwerken, 

J. Dopper, ƒ 209 
verf- behang- en stucadoorvver-
ken, A. Hofman en .1. Korma, 

» 2. 3 id., timmerwerken, K. Kam-
minga, 
verf-, behang- en stucadoor-
werken, K. Bieze & A. Sweringa, 

B 3, school te Borgorcompagnie, 
timmerwerken, G. Mulder, i 
verf-, behang- en stucadoor-
werken. Hofman en Korma, i 

B 4, hoogere burgerschool, timmer
werken, O. Mulder, i 
verf-, behang- en stucadoor-

199 

a 271 

95 

135 

32 

183 

werken, Bieze en Sweringa, a 52 
5, gemeentehuis, timmerwerken, 

J. Schekermans, :> 76 
verf-, behang- cn stucadoor-
w erken, Bieze en Sweringa, a 52 

6, [Kist- en telegraafkantoor, tim
merwerken, P. Bos, B 48 
verf-, behang- en stucadoor-
werken, II. van Heem en N. 
Degen, » 87.50 

7, Bruggen, enz., timmerwerken, 
J. Dopper, a 208 
verfwerken, van Heem en 
Heijcn, » 27.50 

8, tol- en brughuizen, timmer
werken, J. Dopper, » 144.50 
verf-en behangwerken, Hofman 
en Korma, a 59.90 

9, hekken enz., timmerwerken, 
J. Dopper, a 40 
verfwerken, v. Heem en 1 lonen, a 9.50 

10, toren cn lijkenhuis, timmer
werken, J. Dopper, « 38 
verfwerken, Hofmanen Korma, a 16 

11, hekken en banken in't plant
soen en de Nieuwe Laan verf
werken, Bieze en Sweringa, a 9 

12, brandspiiitbiiisjes, verfwerken, 
van Heem en Heijon a 25.20 

13, lantaarns en palen, onderhoud, 
II. Keuning, a 52.75 
verfwerken, v. Heem cn Heijen, > 63.65 

14, steenen voetpaden, onderhoud, 
N. Pul en A. Post, > 59 

D E O P M E R K E R . 

Amsterdam, 4 April, voor rekening van de Hollandsche IJzeren Spoonvegmaatschappu: het 
uitvoeren van onderhoudswerken op den spoorweg Amsterdam-Winterswijk, Amersfoort-Kesteren 
en Hilversum—Utrecht in 6 perceelen volgens bestek No, 397. 

Namen en woonplaats. perc. 

J. van de Braak, Apeldoorn, 
F. W. Geurden, id. 
W. van Willigenburg, Utrecht, 
W. van Doornik, Baarn, 
J. G. van de Geest, Amersfoort, 
Dekker en Boendermaker, Amsterdam, 
A. van de Fliert, Barncveld, 
G. W. Toebes, Winterswijk, 
W. van Dijk, Jutfaas, en K. Koornwinder, 

Maartensdijk, 
H. J. te Siepe, Winterswijk, 

C. ter Haar, idem, 
P. van Essen, Halfweg, 
R. Mouw, Hilversum, 

W. van de Kooy, Amersfoort, 

ƒ12,200 
18,800 
12,290 

11,983 

15,949 
11,978 

perc. perc. 8. 

ƒ 9567 

8500 
7780 

ƒ 4688 
4100 

4500 
4180 
4700 

8500 

7477 

19,445 

perc. 

ƒ 2430 

2380 

perc. 6. perc. 

ƒ 2520 

2650 

2180 

ƒ 1940 
2490 

30,924 

30,800 

en perceel 1, 2 en 6 te zamen ƒ 21,900 

ƒ81,600 

's-Hage. 4 April, onder beheer van het 
ministerie van waterstaat enz.: de aanleg van 
eene klinkerbestrating ter vervanging van de 
grintbaan op den Katendrechtschendijk; minste 
inschr. W. Brandwijk, te Rotterdam, ƒ 8,140 
Raming » 10,500 

Leiden, 4 April, voor rekening van de 
gemeente: lo. het opruimen van den duiker in 
de Oude Singelgracht nabij de Volmolengracht; 
ingek. 9 bilj.; 
hoogste inschr. M. Kaptcijn den Bouwmeester, 

6 Leiden, ƒ 2777 
minste > P. C. de Vrind, idem a 1030 

gunning aangehouden. 
2o. het besteigeren van den stadhuistoren; 

ingek. 6 bilj.; 
hoogste inschr. P. Hasselbach, Leiden, ƒ 1143 
minste a S. v. Leeuwen, idem a 600 
gegund. 

Amsterdam. 4 April, door het bestuur der 
Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse: 
het bouwen van 64 woningen op een terrein, 
gelegen aan de Jan-van-der-Heijdenstraat, hoek 
Van-VVoustraat, onder beheer van den architect 
W. Hamer; ingek. 16 bilj., als: 

J . Kooij. te Amsterdam, 
II. Hendrix, 
A. Paans, a 
II. C Dorlas, » 
K. J. B. v. Damme, a 
J . Koster. • 
I. F. Prenzler, » 
('ruijff en Schouten, a 
II. Rietsnijder Sc Zn., a 
Pb. A. Warners, » 
W. Raman, a 
G. Boon, » 
H. Cruijfl', a 
A. T. Sleeswijk, • 
W. H. Struijs, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

116.290 
112.960 
109,900 
109,817 
109,790 
107 475 
106,000 
104,500 
103,550 
108,420 
101,000 
99.790 
99,200 
99.100 
98,300 
95,490 

te Stavoren, 
a Wieringen, 
a idem 
a Helder, 
a Kolhorn, 
» Wieringen. 
a 's-Bosch, 
• Wognuin, 
a Medcmblik, 

Wieringen, 

f 6886 
8 6410 
a 6376 
» 6065 
a 5999 
a 5950 
a 5940 
a 5881 

5800 
5678 

H. de Jong Pz., te Ammerstol, ƒ 16,886 
J. Elshout, » Giesen, a 16,757 
J. J. de Gilde, a Vianen, a 15,400 
Jac. Hillen, » Grave, a 14,990 
C. Zanen Hz„ » Ammerstol, • 14,565 
J. G. Huisman, » Nijmegen, a 14,550 
Raming » 16,000 

2o. Tiet maken van basaltglooiing; minste 
inschr. C. Streefkerk, te Ameide, voor ƒ 2.39 
per IP. 

3o. de levering van grint, in 3 perc; minste 
inschr. waren: 

per M ' 
ƒ 1.30 

1.44 
1.95 

perc. 1, K. Borst, Lopik, 
a 2, G. J. Sturry, Groot-Ammers, 
a 3, K. Borst, Lopik, 
F(Jn«art, 5 April: het vernieuwen der kei-

bestrating, groot 1023 M 1 ; ingek. 13 bilj., als: 
te Breda, 
a Vucht, 
a Fijnaart, 
a Ginneken, 
i Fijnaart, 
a idem 
a Oudgastel, 
> Willemstad, 

idem 

ƒ 

D. S."v. d. Meer, 
.1. J. Bouma. 
I). J. Oosterbaan, 
K. de Vroeg, 
R. A. v. d. Veen, 
J. A. v. d. Sluis, 
A. T. v. d. Veen, 
Y. J. Winters, 
W. K. Burgij, 
R. v. Z. Bakker, 

N'. Perquin & Zonen, a Berkel (Z.-H.), 
Heetstrrxwaag (Fr.), 4 April, voor rekening 

der gemeente: lo. het bouwen van een ijzeren 
draaibrug met houten landhoofden te Korto-
'.waag; ingek. 10 bilj., als: 

te Kloostertille, f 3080 
a Langezwaag, a 2959 
a Gorredijk, a 2948 
a Terwispel, a 2900 
> idem a 2750 
a Gorredijk, a 2712 
a Terwispel, a 2682 
a Gorredijk, » 2680 
> Terwispel, a 2679 
a Kortezwaag, a 2419 

2o. het bouwen van een klokhuis te Ureterp; 
ingek. 7 bilj., als: 

te Drogeham, ƒ 977 
a Opeinde, a 967 
a Drachten, a 927 
a Ureterp, a 894 
a Drachten, a 839 
a Ureterp, a 810 
a idem a 797 

Wieringen, 4 April, door dijkgraaf en heem
raden van het heemraadschap Wieringen: het 
maken van aard- en steenglooiing; ingek. 14 
bilj., als: 
P. de Vries, te Wieringen, ƒ 7790 
C. Kroon, a idem » 7600 
A. M. Swets, a Hardinksveld » 7190 
A. Bos, a Helder, a 6689 

Cusveller, 
J. Poppen, 
M. Poppen, 
Geb. Klein, 
Sehreuders, 
C. Timmerman, 
Gruiters, 
J. Tool, 
J. Gijselaar, 
N. Hevblok, 

Bergambacht. 4 April: het opbouwen van 
een bouwmanswoning voor D. Blanken, onder 
beheer van den bouwkundige J. van Vliet, te 
Schoonhoven; ingek. 6 bilj., als: 
S. v. d. Oever, te Bergambacht, ƒ 4325 
P. Blanken, » idem a 3665 
V. d. Berg, a Amerstol, a 3519 
G. v. d. Heer, a idem a 3500 
Gelder Blom. a Krimpen a./d. Lek, a 3420 
W. F. v. d. Wal, a Bergambacht, a 3286 
gegund. 

Arnhem, 4 April: het bouwen vaneen volks
gaarkeuken met logement aan den Homrnel-
schenweg, aldaar, onder beheer van den architect 
A. R. Frecrn; ingek. 12 bilj., als: 
J. A. Koenders, te Arnhem, ƒ 33.686 
B. Bolder, » idem a 31,984 
Gebr. v. Daalen, » idem a 31,885 
Joh. v. Riel, B idem » 30,000 
W. Lensink Sc Zn., » idem a 29.738 
H. v. d. Sand. » idem a 29.696 
D. A. Roskam, a idem a 28,797 
J. v. Burk, Oosterboek, 

cn W. Wissink, » idem a 28,750 
J. P. Welsing, » idem a 27,910 
A. J. Engelkamp, a idem a 27.431 
Joh. Jansen, a idem a 25,647 
W. Welling en Ilopaf, a idem a 25,345 

Met wijziging der plans gegund aan A. J 
Engelkamp, voor ƒ 22,825. 

T w e l l . . , 5 April: de levering van 1850stère 
rint, voor de gemeente Voorst; ingekomen 4 
ilj.. als: 

Fijnaart, 
Dinteloord, 
Fijnaart, 
Standdaarbuiten, 

A. v. d. Meer, 
J . S. v. d. Brug, 
I' D. Oosterbaan, 
P. J. Vonk, 
n. A. Klaver, 
D. J. Keuning, 
J. K. Kalt, 

Burgers, 
Lips, 
Peters. 
H. v. d. Bout, 
gegund. 

te Zutfen, 
a Nijmegen, 
a idem 
a idem 

per stère ƒ 1.49 
a 1.46 
a 1.39 
a 1.32 

R.ptailJI (Fr). 5 April: de levering van diverse 
materialen voor het waterschap der Vyf-deelen-
zeedijken-binnendijks; minste inschr. waren: 270 
stuks 71 dM., 1480 stuks 62 dM. en 125 stuks 
63 dM. grenen palen, Hubert Jans & Co., te 
Harlingen, respectievelijk per paal voor ƒ 6.50 
ƒ 4.50 en f 3.25; 100 M> grint G. & W. Hol-
land & Co.; te Rotterdam voor ƒ2.88 per M 1 , en 
105,000 bossen eiken takken. B. G. de Boer, te 
Drachten voor/' 16,90 per 1000 bos. 

Alles gegund. 
Jaarsveld, 5 April, voor rekening van het 

hoogheemraadschap van den Lekdijk beneden-
dams en Useldam: lo. de verhooging en ver-
zwaring van den Lekdijk benedendams over eene 
lengte van 1000 M., tusschen hectometerpalen 
25 en 35, met bijkomende werken; ingekomen 
11 bilj., als: 
D. v. d. Plas, te Hardinksveld, ƒ 16,480 
H. Dubbeldam, » Gorichem, a 16,289 
A. G. v. Renswoude, » Jaarsveld, » 16,233 
T. Swets Tz., a Ameide, » 16,180 
M. Tromp Mz., a Heukelum, » 15,980 

2637 
2546 
2541 
2526 
2494 
2493 
2420 
2399 
2389 
2375 
2360 
2350 

/' 914 
a 887 
» 869 
a 865 
a 846 

W. Bouwens, 
A. de Groot, 
W. H. Segboer, 
G. W. Metsers, 
A. de Pijper, 
A. L. v. Dis, 
J. Hack, 
A. Oosters, 
C. Sonneveldt, 
H. Oostdijck, 
F. N. de Rooij, 
J. A. v. Meer, 
P. Bogaarts, 
gegund. 

« e n d r i n g e n . 5 April: het bouwen van eene 
boerderij op Zwanenburg, voor Jhr. F. X. J. van 
Nispen tot Pannerden; ingek. 5 bilj., als: 
II. Geerligs, Gendringen, 
B. Dahlaus, idem 

Gieskes, Azewijn gem. 's-Berg, 
R. Aalbers, Gendringen, 
Alb. v. Raaij, Ulft gem. Gendringen, 
gegund. 

Cendringen, 6 April: het doen van binnen-
en buitenverfwerk aan het huis Wiltzicht, voor 

lirainel; ingekomen 3 bilj.; als: 
v. Bree, Gendringen, ƒ 189 
J. Egberts, idem » 164 

A. L. Polman, Etten gein. Gendringen, a 129.50 
gegund. 

T w e l l . . . 5 April: het doen van verschillende 
onderhoudswerken voor rekening der gemeente 
Voorst. 

Perc. 1, het schoonmaken der school te Voorst; 
ingek. 3 bilj,. als: 
" J. Bosheide, te Voorst, ƒ 29 

v. Bosheide, » idem a 24 
M. Nieuwenhuis, a idem a 23.50 
Raming » 30 

Porc. 2, het schoonmaken der school te Giete-
loo; ingek. 2 bilj., als: 
H. J. v. Bosheide, te Voorst, ƒ 16 
II. T . Bosheide, a idem a 14.25 
Raming » 20 

Perc. 3, het schoonmaken der school te Twelloo; 
ingek. 3 bilj., als: 
G. Waanders, te Twelloo, 
G. J. Mulder, a Deventer, 
J. G. Hurenkamp, a Twelloo, 
Kaming 

Perc. 4, het schoonmaken der school op de 
Teuge; ingek. 2 bilj., als: 
G. Waanders, te Twelloo, ƒ 27.50 
J. K. v. d. Heijden, a idem a 26.26 
Raming » 28 

Perc. 6, het schoonmaken van de school te 
Terwolde; ingekomen 3 bilj., als: 

Waanders, te Twelloo, / 32 
G. J. Mulder, a Deventer, a 30 
,1. Mulder, a Terwolde, a 22 
Raming » 82 

Perc. 6, het schoonmaken der school tc Nij-
I'roek ; ingekomen 2 bilj., als: 
G. J. Mulder, te Deventer, ƒ 30 
G. Waanders, a Twelloo, a 26 
Raming » 25 

Perc..7. hetschoonmaken van het gemeentehuis; 
ingek. 3 bilj., als: 

ƒ « 
35 
33.38 
35 

J.'K. v. d. Heijden, 
G. Waanders, 
E. Veen, 
Raming 

Perc. 8, verfwerk 
ingek. 5 bilj., als: 
G. Waanders, 
E. Veen, 
A. Beugelink, 
J. K. v. d. Heijden, 
W. v. d. Heijden, 
Raming 

te Twelloo, ƒ 29.29 
a idem a 25 
a idem a 24 

a 25 
aan het gemeentehuis; 

te Twelloo, 
a idem 
a Deventer, 
a Twelloo, 
a idem 

f 83 
a 76 
a 72 
» 66.66 
» 64 

65 
Perc. 9, opverven van basaltstcencn mijlpalen; 

ingek. 4 bilj., als: 
J. K. v. d. Heijden, te Twelloo, ƒ 11.11 
G. J. Mulder, a Deventer, a 8.70 

• 
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G. Waanden, te Twelloo, / 7.60 
J. Mulder Jz., » Terwolde, » 700 
Raming » 10 

Perc. 10, idem als voren; ingek. 4 bilj., als: 
H. v. Rosheide, te Voorst, / 8.90 
G. J. Mulder, » Deventer, • 6.90 
G. Meilink, > Voorst, l 6.90 
H. J . v. Bosheide, > idem a 6.80 
Raming > 8 

Perc. 11, herstelling eener houten brug; ingek. 
5 bilj., als: 
H. Ilardon, te Voorst, 
J. te Wechel, > Twelloo, 
J. Fransen, a idem 
W. Denekamp, a Wilp, 
H. Mulder Jz., a Terwolde, 
Raming a oo 

Perc. 12, nieuwe leuning eener brug; ingek. 
4 bilj., als: 
H. Hulshof, te Voorst, ƒ 32 
W. Denekainp, a Wilp, » 21.89 
H. Hardon, » Voorst, a 19.89 
J. Wolbrink, a idem a 18 
Raming - 20 

Peru. II, een nieuwe looden pomp met steenen 
kast; ingek. 1 bilj. van J. G. Hurenkamp, te 
Twelloo, voor f «9.90 
Raming • 65 

Perc. 14, verfwerk aan het gebouw op de 
begraafplaats te Voorst; ingek. 4 bilj., als: 

H. Mulder Jz., 
W. Denekamp, 
i. te Wechel, 
J. Kransen, 
Raming 

te Terwolde, 
• Wilp, 
» Twelloo, 
» idem 

ƒ 54.50 
» 51.80 
i. 51 
a 60.90 
a 49 

56 

G. J. Mulder. 
E. .1. v. Rosheide, 
H. J. v. Rosheide, 
G. Meilink, 
Raming 

te Deventer, ƒ 55 
» Wilp, » 48.98 
a Voorst, a 48 
> idem a 35.50 

< 50 
Perc. 15, timmerwerk, als voren; ingekomen 
bilj., als: 

iulshnf, te Voorst, 
v Terwolde 
» Voorst, 
> Twelloo, 
a idem 
a idem 

Perc" 25, verfwerk aan de school te Nijbroek ; 
ingek. 8 bilj., als: 
G. J. Mulder, te Deventer, /' 45 
W. v. d. Heijden, » Twelloo, » 39 
J. l i . v. d. Heijden, » idem a 29.85 
Raming • 30 

De werken zijn aan de minste insehr. gegund. 
Borne 6 April: het verbouwen van het 

woonhuis van b. Spanjaard; ingek. ö bili., als: 
plan A plan R 

Groothengel, Rome, ƒ 8276 f 6200 
T. Morselt, idem 8744 5831 
Hesselinb, idem 8825 6270 
Krabshuis, Almeloo, 7800 6600 
Tönisscn en Reudink, idem 9K90 6744 
Braakhuis, Borne, 8539 5996 

Hoofddorp (Haarlemmermeer), 6 April: het i rerc. i 
bouwen eener school met onderwijierswoning, J. Brand, te Dubbeldam 
voor rekening der vereeniging tot oprichting ] L. en A. Velthuizen, • Rijsoord, 
van een school me* H«n naK î ... van een school met den Bijbel, onder beheer' G. Baas 
van den bouwkundige H. Rinck; ingekomen 11 ' ~ 
bilj., (waarvan twee van onwaarde) als: 
' ' ' ƒ 6595 

> 5555 
• 5393 
> 4999 

3o. de levering van 40 stère harde puin; ingek. 
3 bilj.. als: n 

per stère 
J. A. Deelsma, te Rinsumageest ƒ 3 24 
Jan Gorter, a Grouw, a 2.95 
B. Steensma, a Lemmer, • 2.80 
gegund. 

Eelde (Dr.), 7 April: het bouwen van een woon
huis met schuur, met bijlevering van de noodige 
bouwstoffen, onder beheer van den opzichter II. 
Luinge, te Vries; ingek. 6 bilj., als: 
A. Zwaving, te Eelde, 
H. Steenstra, i Zuidlaren, 
A. Sikkens, > Noordlaren, 
II. Manen, > Zuidlaren, 
A. Smeenge, > Tinaarlo, 
II. Hajema, • Vries, 
gegund. 

Ilrndrit-ldo-Ambacht . 7 April, door het 
kerkbestuur der Herv. gemeente: eene vergroo-
ting der kerk. 

Perc. 1, metselwerk; ingek. 5 bilj., als: 
ƒ 2572 
» 2118 

ƒ 596'J 
» 4882 
» 4598 
I 4589 
» 4560 
• 4548 

H. Ihilshof, 
H. Mulder Jz., 
H. Hardon, 
W. Straadman, 
J. Fransen, 
J. te Wechel, 
Raming 

/** 
» 39.25 
» 38.40 
> 33.90 
» 32.75 
» 31.80 

39 Perc. 16 timmerwerk, tolhuis te Terwolde 
ingekomen 5 bilj., als-
l i ' Mulder Jz., 
11. Hardon, 
J. te Wechel, 
W. Straadman 
J. Fransen, 
Raming 

Perc. 17, verfwerk, als voren 
bilj.. als: 
W. v. d. Heijden, 
J. K. v. d. Heijden 
J. Mulder Hz., 
G. J. Mulder, 
G. Waanden, 
Ramin; 

te Terwolde, 
a Voorst, 
» Twelloo, 
» idem 
• idein 

te Twelloo, 
a idem 
» Terwolde, 
» Deventer, 
a Twelloo, 

ƒ 32.50 
a 31.50 
> 29.95 
» 29.90 
» 29.80 
» 82 

ingekomen 5 

ƒ 2 6 
a 23.24 
» 21 
» 20 
» 15 
> 20 

4750 
» 4659 
a 4354 

- H.-ldo-Ambacht, » 2119, 
Ps. v Dalen, a idem » 2095 
J. v. Dalen, , idem » 2086.9'J 

Perc. 2, timmerwerk; ingek. 7 bilj., als-
P. Zabrijn, te H.-ldo-Ambacht, ƒ 3170 
A. v. d. Plaat, a idem 

a idem 
a idem 
» idem 
a Zwündreclit, 

H.-ldo-Ambacht 

| J . v. Drunen, 
» 4988.45 ,C. de Jong, 
a 4888 ! A. de Ruit, 

C. Bothof, 
G. H. Lodders, 

Perc. 3, verfwerk; ingek. 2 bilj., als: 
te If-Ido-Ambacht, 

» 303'J 
ii 2860 
» 2827 
I 2676 
• 2485 
» 2474 

idem 
ƒ 302 
» 296 

C v . Diest koudekerk, 
J. Kempenaar, Haarlemmermeer, 
H. v. Wordt Hz., Zandpoort 
G. de Vries, Haarlemmermeer, 
II. Kroon, Amstelveen. 
S. P. Zijlmans, Raamsdonk, 
J. den Ouden, Haarlemmermeer, 
II. Bakker, idem 
J. A. Hoenderdos, Haarlem, . 

Leeuwarden, 6 April: de levering van 125,000 
vlakke Waalstraatklinkers en 126,000 getrokken 
Waalstraatklinkers; ingek. 8 bilj., als: 

per mille 
vlakke getrokken 

G. v. d. Broeke, Utrecht ƒ 15-60 
D. E. Walree, Brummen, • 15.50 
Van der Meij en Vermeulen, 

Leeuwarden, » 13.85 
Baron van Asbeck, Arnhem, > 13.56 
Jhr. v. Andringade Kempenaar, 

Leeuwarden, » 13.25 
A. Mos, Arnhem, a 18.14 
J. Helder, Dokkum, a 12.80 
Sleijster* Woltersom, Arnhem, » 12.80 
gegund aan Sleijster & Woltersom. ! « v u i i m 

Haarlem, 7 April: het onderhouden van-en B- Jansen, 
het doen van hei-stellingen en vernieuwingen. Raming _ . . . " 
aan de gebouwen, genaamd de Trippenhuizen, Amaterdam, 8 April: het onderhouden van 
van den dag der goedkeuring van de aanbeste- [ en het doen van eenige hentellingen aan d. 
ding tot en met 31 Dec. '88; ingekomen 5 gebouwen der invoerrechten en accijnsen t. 

J. v. Esse, 
J. A. Huiksloot, 

Groningen, 8 April, voor rekening van de 
provincie: het vernieuwen van de beschoeiing 
aan de westzijde van het voormalig Kantsterver-

, , _ i *¥? e n h e t h e r s tel len van een gedeelte walmuur 
ƒ 14.60 aldaar; ingek. 10 bilj., als: 

M. Boerseina, te Warfhuizen, 
» 12.50 H. de Wind, » Zoutkamp, 
» 18.80 , A. J. Benninga, a Bedum, 

|C . v. d. Veen, 
a 18.00 , W. I). Rothschafer 

A. Woldringh, 
* 12.80 R. Pathuis, 
» 12.80 J. Pott 

, G. Wolthuis, 

a Mensingeweer, 
a Stedum, 
> Zoutkamp, 
a Garnwerd, 
* Stedum, 
» Bedum, 

Westerwijtwercl, > 1497 
1420 

ƒ 1695 
» 1664 
s 1640 
> 1687 
» 1684 
» 1633 
» 1625 
t 1662 
> 1545 

H. v. Bosheide, 
J. K. v. d. Heijdei 
11. J. v. Rosheide, 
G. Meilink, 
Raming 

Perc. 18, verfwerk aan 2 brandspuithuisjes; 
ingek. 4 bilj.. als: 

te Voorst, ƒ 20.26 
» Twelloo, » 16.16 
a Voorst, a 16 
a idem • 10.96 

a 18 
Perc. 19, eenig lakwerk aan de school te 

Voont; ingek. 8 bilj-, als: 
H. v. Bosheide, te Voorst, ƒ 32 
H. J. v. Bosheide, » idem a 14 
G. Meilink, » idem a 9.96 
Raming » 12 

Perc. 20, verfwerk aan de school te Gieteloo; 
ingek. 3 bilj. als: 

te Voorst, ƒ 61.80 
a idem a 47 
a idem a 46.90 

a 46 
Perc. 21, verfwerk aan de scho >1 te Twelloo; 

ingek. 4 bilj., als: 
te Twelloo, f it 
a idem a 49.40 
a idem a 41.41 
.1 idem » 34.90 

a 45 

bilj.. als. 
J. Poot, 
G. Woud, 
T. G. Degenhart 
J. Oldigs, 
W. T. Gnirrep, 
Raming 

«rouw 7 April, voor rekening der gemeente j E. J. N. Steentjes, 
Idaarderadeel: lo. de levering van 100 gegalva- , H. Busser, 
niseeid-ijzeren privaattonnen; ingek. 25 bilj., als: gegund. 

te Amsterdam, 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 

muiden, ged. '87 '88 en '89; ingek. 4 bilj.: minste 
ƒ 7780. insehr. N . J . Zwager, te Umuiden, voor / 1946. 
» 7667! Velp, 9 April: het bouwen van een pakhuis. 
» 6790 onder beheer van den architect F. Kortlang 
- 6789! J.fcz.; ingek. 4 bilj., als: 
a 6542 H. Teunissen, 
a 7000, B. Slotboom, 

H. v. Bosheide. 
H. J. v. Bosheide, 
G. Meilink, 
Raming 

E. Veen, 
W. v. d. Heijden, 
J. K. v. d. Heijden, 
G. Waanden,' 
Raming 

G. H. Jansen, 
W. v. d. Heijden, 
Raming 

a Oil den Teuge, a 33 
a Twelloo, a 29 

a 24 
i n ^ m f n - r b i t a l s f " * « h « - ' t e ^erwokle; 

te Twelloo, 
a Deventer, 
a Twelloo, 
a Terwolde, 

J. K. v. d. Heijden, 
G. .1. Mulder, 
W. v. d. Heijden, 
J. Mulder H.Jz., 
Rainiu 

f 79.79 
a 64 
a 54 
a 34 

w o ^ e k ï e " r-

II. Smits, 
A. E. Boutna, 
M. Rossier, 
J. A Mills 
E. Kuipers, 
J. Dijk. 

, J. H. Moning, 
; J. Bapist Priem 
: N. Waringa, 
i A. J. Slager, 
! A. v. d. Weij, 
| G. S. Ruiter, 
, A. de Vries, 
A. Emerich, 

I D. P. Agter, 
J. S. Faber, 
K. Schukken, 
H. v. d. Woud, 
J. Kroes, 
J. C. Hempenius, 
H. A. v. d. Wal, 
T. Rloksma, 
T. W. .Nouta, 
Joh. Volken, 
L. Jansen 

te Reden, 
> idem 
i Vclp, 

Oosterbeek, 

ƒ 5190 
a 4758 
a 4825 
a 4184 

te Durgerdam, ƒ 688.40 
a Joure, a 636 
a Dokkum. a 622 
a Leeuwarden, a 619 
a Oldehoorn, a 555 
a Harlingen, a 560 
a Berguiu, a 525 
a Amsterdam, » 525 
a OldelKiorn, a 619 
a idem a 517 
a Aalzum, a 510 
a Akkrum, a 609 
a Witmanum, a 494.48 
a Stadskanaal, a 490 
a Heerenveen, a 484 
a Bolsward, a 448 
a Tjerkwerd, a 388 
I Enumatil, a 380 
a Leeuwarden, a 375 
a idem a 865 
a Rauwerd, a 349 
a Hallum, a 845 
a Makkum, a 339 
a Sneek, » 320 
a Kampen, a 320 

Bij loting gegund aan L. Jansen, te Kampen. 
2o.de levering van 820 stère riviergrint; ingek. 

5 bilj., als: 
per M 3 . 

te Grouw, ƒ 8.60 
a Lemmer, a 8.27 
a Leeuwarden, a 3.24 
a Rinsumageest, a 3.19 
a Grouw, a 2.95 

Haaertwoude. De leverantie van 20,000 keien 
ten behoeve der gemeente is gegund aan F. 
1. Smits Jz., te Dordrecht, voor f 88 per 1000 
stuks. 

R. Feenstra, 
B. Steensma, 
A. A. v. Noord 
J. A. Deelstra, 
Jan Gorter, 
gegund. 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 16 APRIL 1887. 

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 
Maandttf. 1% April . 

Kuk (rii (N.-Br.), te 10 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 
ichoo) en on der wijzers woning, niet bijlevering der sehoohneubelen en 
materialen, op bet Schijf, gem. Rukfen. Inl. bij den architect F. A. H. 
van der Vaart, te Oud-Gastel. Aanw. gehouden. 

Deventer, te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Zutfen, in het hotel »de Keizer": het maken van een ringmuur bij 
het hospitaal te Deventer, ouder het beheer der genie te Zutfen. Bilj. 
inzenden uiterlijk 17 April, vóór 8 uren. Raming ƒ 1180. 

Utrecht, te 11 uren, door het best. «Ier Oo:;tei-stoom tram maatschappij i 
bet leggen der sporen en het maken der verdere werken voor de sectie 
Wageningen—Utrechtseh-Geldersehe grens, lengte 3830 M. Inl. bij den 
ingenieur J. Schotel, te Rotterdam. Aanw. gehouden. (Xjfff advert, 
in »•. 15.) 

Lm lei li mi te 12 uren. door burg. en weth.; 
lo. het houwen van een kademuur langs den toegangsweg naar de 

Handelskade, van den doorgang onder de spoorwegbrug over de voor
haven van het Oosterdok, tot de brug over de binnenhaven der Handels
kade, benevens het bouwen van een kademuur aan het einde der 
binnenhaven, met de gevorderde aard- en baggerwerken; 

2o. het bouwen van steenen en houten wallen en het gewoon onder
houd van en het verrichten van herstellingen aan de steenen en houten 
wallen langs de grachten enz., de riolen onder- en de goten langs den 
openbaren weg, enz., dc openbare waterplaatsen en de verschwaterbakken; 

8o. het verrichten van baggerwerken in grachten, slooten en balk-
havens binnen de gemeente Amsterdam, gedurende '87. (Zie advert, in 
»• 15.J 

Maastricht, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van diverse 
bouwmaterialen, ten behoeve van het onderhoud der gemeen te-eigen
dommen. 

Amsterdam, te 2 uren, door de Hollandsche-IJzeren Spoorwegmaat
schappij, in kamer no. 4fi van het centraal administratiegebouw: de 
ondernoudswerken op den spoorweg Helder—Amsterdam en Zaandam— 
rinkhuizen, volgens bestek no. 398, in 5 perceelen. Raming ƒ 26,385. 
(Zie adrert. ia »°. 13 en 14.) 

t-oriehem. te 2 uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van eenige 
VCT .inderingen aan de ope.ibare lagere school no, 1, staande aan de 
Gedempte Kalkhaven. Inl. bij tien gemeentearchitect. Aanw. gehouden. 

Wlnschaten. te 3 uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van 
tmderhoudswerken aan de klinkerbestrating te Zuiderveen. Aanw. 
te 2 uren. 

Winterswijk, te 4 uren, door VV. Paschen. in de sociëteit de Een
dracht: het vergrooten eu verbouwen van zijn woonhuis in de Spoor
straat. Aanw. te 10 uren. 

Vechel, door den aannemer M. Vilé: het bouwen van een huis, 
dienende voor herberg en uitspanning, met stalling enz. Aanw. 
gehouden. 

Dlnsdaf, 1 0 April. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, aldaar, op het bureau der genie: 
10 het éénjarig onderhoud van de kazemegebouwen enz.> te Amster

dam. Raming / 8200; 
2o. het éénjarig onderhoud van de werken in de stelling.van Amster

dam. Raming ƒ 3000; 
3o. eene verving van gebouwen enz., te Amsterdam. Raming ƒ 2640. 
Bilj. inzenden uiterlijk 18 April, vóór 3 uren. 
's-llage, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen 
enz. en der werken, te 's-Hage. bilj. inzenden uiterlijk 18 April, 
vóór 3 uren. Raming f 16,100. 

Arnhem, te Jl'fj iiren. door burg. en weth.: het afbreken van 
den bestaanden en het maken van een nieuwen stoel van getrokken 
ijzer voor het klokkenspel in den grooten toren. (Zie adrert. in «°. 16.) 

Sneek, te 12 uren, door den burgemeester van Wymbritseradeel: 
het uitbreken en herbestraten van een gedeelte van den weg terzijde 
van de valbrug te Gauw. over eene lengte van 840.2 M., en het opnieuw 
bestraten van de gemeente-opslagplaats, aldaar. 

11 elft. te 12 uren. door den directeur der artillerie-inrichtingen, in 
ile Houttuinen: de levering van verschillende behoeften ten behoeve 
van gemelde magazijnen, iu 22 perc. 

Haarlem, te 1 uur, doe dijkgraaf en heemraden van den Haar
lemmer meer polder, ter secretarie: 

lo. het onderhoud van gebouwen, bruggen, beschoeiingen, rol-, mijl-
Pn ziilpalen in genoemden polder ged. 87 en de drie eerste maanden 
van '88. in 7 perceelen; 

2o. het onderhoud der ringvaartsboorden ged. *87 en de drie eerste 
uiaanden van '88. 

Inl, bij den hoofdopzichter te Haarlem. 
Kutterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van een 

administratiegebouw, woning voor den onderdirecteur en woning voor 
den hoofdbaas, ten behoeve van de uitbreiding der gemeente-gasfabriek 
aan den Oostzeediik. Inl. aan het Stadstimmerhuis. Aanw. gehouden. 
(Zie advert, in s». 14.) 

WcMtdorpe (Zeel.), te 3 uren, door het R.-K. kerkbest.: het bouwen 
van eene kerk met toren en pastorie met bijkeuken en bergplaats. Inl. 
bij den architect 1'. J. van Genk, te Leur. Aanw. gehouden. 

WoiMntlftg, 10 Apri l , 
age. te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 

verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater tusschen 
dc beide leidammen in het Zwolscbe-diep en daarbuiten in zee, in de 
prov. Overijsel. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en 
den ingenieur Ramaer. te Kampen. Aanw. gehouden. Raming / 0.50 
per M 3 . 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat, enz.: de 
uitvoering van herstellingen eu vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Zwartewater, met het onderhoud dier werken en de af bakening 
van bet vaarwater, van 1 Juli 1887 tot en met 30 Juni 1888. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, 
te Kampen. Aanw. gehouden. Raming ƒ fi250. 

Drachten (Fr.), te 11' , uren. door burg. en weth. van Smallinger-
land : het vernieuwen van de Hooidamsbrug onder Oudega. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud der rivier- en bestortingswerken. behoorende tot den onder
bouw der overbrugging van het Hollandsen, Diep, van 1 Mei '87—1 Mei 
'68, met het aanbrengen van de noodige voorzieniugen. lui. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Hoogenboom en 
den buitengewóón-opzichter Chevalier, beiden te Dordrecht. Aanw. ge
houden. Raming ƒ hOOO. 

's-llage. te 12* uren, door Gebr. Landuijdt, in een der lokalen van 
het hotel Café Central: het houwen van een woonhuis, kantoor, berg
plaatsen en verdere aanhoorigheden op een perceel grond, gelegen 
achter de stallen der Haagsche Tramway, aan de Trekvliet, aldaar. Inl. 
bij den architect VV. B. van Liefland. Aanw. gehouden. 

Hamburg, te uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen en vergrooten van de onderwijzerswoning; 
2o. het verbouwen van het koetshuis met stalling van den gemeente

geneesheer. Aanw. gehouden. 
Klsse (Zeel.), te 2 uren. door burg. en weth.: het afbreken en op

bouwen eener onderwijzers woning en het bouwen van een gemeentehuis. 
Inl. bij den opzichter H. de Muijnck, te Driewegen. Aanw. 20 April, 
te 12 uren. 

Welfertsdljk (Zeel.), te 2 uren. door het best. van het waterschap 
Oud-Wolfertsdijk, in de herberg bij C. van Strieu: de levering van 369 
stère onderhoudsgrint, vrachtvrij te leveren aan het Wolfertsdijksche 
veer, vóór 15 Juni. 

Mexblerum. te 5 uren, door den burgemeester van Harradeel: de 
levering van 850 stère grint en 100 stère macadam. 

Vraningen. te 8 uren, door de architecten Wegerif en Huurman, 
in het kofliehuis de Pool: het bouwen van een hotel en herstellingsoord 
te l'atei'swolde. Aanw. gehouden. 

Utrecht, door de Ned. Rijnspoorwegmaatschappij: het maken van 
bureau's en lokalen met aanhoorige werken ten zuidoosten van het 
stationsgebouw te Utrecht. Aanw. gehouden. 

Murnierwaiide (!>.), door burg. en weth. van Dantumadeel : de 
levering van 350 stère zuiver gewasschen riviergrint. 

Denderdag, 1 1 April. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eei-s taan wezen d-

ingemeur der genie, op het bureau der genie: het maken van twee 
afzonderlijke privaten met urinoirs, voor officieren, op de achterplaats 
der kazerne Oranje-Nassau, te Amsterdam. Bilj. inzenden uiterlijk 20 
April, vóór 3 uren. Raming ƒ 2600. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van beplantingen in de 
duinen op het eiland Terschelling, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Keurenaer, te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming ƒ 4240. 

Haarlem, te 11 uren, door het prov. best.: het onderhoud van den 
zeedijk tusschen Naarden en Muiderberg, van de strandpalen te Muider-
berg en van den zeedijk beoosten Naarden. van 1 Mei '&ï—1 Mei '88. 

Lelden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud der kazerne-
gebouwen enz., te Leiden. Bilj. inzenden uiterlijk 9.0 April, vóór Ö uren. 
Inl. bij genoemden ingenieur en den hoofdopzichter van fortilicatiën, te 
Leiden. Raming ƒ 7890. 

Vianen. te 11 uren. door dijkgraaf en hoog heem raden van de Vijf-
heereulanden, in bet hotel de ftoos: 

lo. het onderhond tot I Mei '88 van het dijkhuis te Ameide, de 
magazijnen, peilhokken, dijkmuren enz. en van de Hoogstraat en Hof
muur te Leerdam, in 2 perc.; 

2o. het vierkanten van eenige gedeelten Lekdijk onder Leksmond en 
Ameide. in 1 perc.; 

3o. het in profiel brengen der kade op den Horndijk en Noorder-
Lingedijk onder Leerdam, tot het Heukelumsche veer, in 1 perc.: 

4o. het maken van eene kade en muurwerken op den Noorder-Linge
dijk onder Kedichem en Arkel, over eene lengte van ongeveer .VOO M , 
in .'! perc ; 

5o. het leveren en lossen van 300 scheepston scbrotbazalt aan de 
Sc haar. lijken langs de Lek en Linge, bij inschrijving, in 1 perc; 

Co. het leveren en vervoeren met verspreiden van ongeveer 12C0 
stère grint langs de Lek- en Noorder-Lingedijken. in 14 perc.; 

7o. het opschoppen en tonrondhouden van den vloer van den Zuider-
Lekdijk en van den Noordcr-Lingedijk, in 2 perc, voor den tijd van 
één jaar. 

Inl. bij den dijksopzichter Swets, te Leksmond. 
Lage-Zwnluwe (N.-Br.), te 12 uren, door deu rentmeester in het 

rentambt Zwaluwen, in het veerhuis, bij Snaan Walraven: het maken 
van een steenen en het opruimen van een houten sluis in de kade van 
den polder Kwistgeld, te Lage-Zwaluwe. In), bij den ingenieur F. YY. 
van Gendt, te Arnhem, en den hoofdopzichter P. van de Erve, te Breda. 
Aanw. 19 en 21 April, te 10 uren. (Zie advert, in n°. 16.) 
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D E O P M E R K E R . 
D E O P M E R K E R . 

Vrl |dag, 22 Apr i l . 
Helder, te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in liet Rijksliuis: 
lo. het éénjarig onderhoud van de werken en kazoniegebouwon, enz. 

te Helder en op Tessel. Raming ƒ 8500; 
2o. eene verving van gehouwen'te Helder. Raming /*Ö50; 
3o. het doen van voorzieningen aan militaire gehouwen in de stelling 

Helder. Raming / 2250. b 

Hilj. inzenden uiterlijk 21 April, vóór 3 uren. 
's-Bosrli. te 101 j oren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. host.: het voortzetten dersteenglooiingen langs 
de Zuiilwillemsvaart tusschen de Dongenache brug en 's-Bosch. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het Be district, te 's Bosch, den arrondissements-
ingenieur Schuurman, te Vucht. en den opzichter Weebuizen. te 's-Bosch. 
Aanw gehouden. Raming f 4300. 

«Ito-ili te 10'/, uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der Vilvoordschc 
steenglooiing langs den zuidwestelijken oever der haven te Moerdijk, 
alsmede van de hestorting vóór en langs 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 Moerdijk. Aanw. 
gehouden. Raming ./' 3250. 

Zwolle, te 11 oren, door burg. en weth. van Zwollerkerspel: de 
levering van 377 M' grint, ten behoeve der kunstwegen. (Zie advert, 
in ii'. 14.) 

/.uilen te 11 uren, in het café Rollovue. Ilselkade.- het verbouwen 
der voormalige volksleoskamer. in de Diezerstraat, tot twee onder- en 
twee bovenwoningen. Aanw. gehouden. 

Arnhem, te l l ' / j uren. door burg. en weth.: het onderhoud van
en het maken van eenige verbeteringen aan het rivierbad. Aanw. 18 
April. (Zir ii'lrrrl. in n». 16.) 

I.opikerkapel (Utr), te 12 men, ten huize van W. Eegdeman: het 
bouwen eener woning met paarden- en veestalling, op de hofstede van 
Mr. C G. Berger van Hengst. Inl. bij den architect L. A. van der 
Voort, te Jaarsveld. 

's-llage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van eenige herstellingen en het daarstellen eener bergplaats 
voor poetkarren en brandstollen aan het Rijkspostgebouw te Venloo. 
Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den 
hoofdopzichter der laililsgebouwcn J. J. G. Rinkes, te Bieda. Aanw. ge-
gehouden. Raining / 875. 

s.liage te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en het doen van eenige herstellingen aan het Rijkspostgebouw 
te Kampen, over '87 tot en met 31 Maart '90. Inl. bij den rijksbouw
meester in het le district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter der lands-
gebonwen, II. Fokkens, te Zwolle. Aanw. gehouden. Raming / 2385. 

Oldebroek (Geld ). te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
eene woning voor den gravenmaker. Aanw. van 9- 10 uren. 

«roll ingen, te 8 uren. door den architect K. Iloekzoiiia, in het 
koffiehuis «het Wapen van Zuid-Holland": het bouwen vaan twee 
hoerenhuizen op een terrein aan de Reitdiepknde, boek Wostorsiiigel, te 
Groningen, met bijlevering van al het benoodigde. Aai.w. 18 April, 
te 11 uren. 

Kornjuni (Fr.), door den architect F. Brouwer: het afbreken van 
bet bestaande en het bouwen van een nieuw voorhuis en melkkelder en 
herstellingen aan het hoerenhuis te Haskerdijken, bewoond door S. ï . 
van de Krieke. Aanw. 18 April, te 3 uren. 

Zaterdag, 23 Apr i l . 
Kukfrn te 10 uren. door burg. en weth.: het gedeeltelijk afbreken 

en vergrooten der school te Zegge, gemeente Rukfen c. a. Inl. bij den 
architect F. A. II. van der Vaart, te Oud-Gastel. Aanw. 18 April, te 
1 uur. 

Gouda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, in het gebouw Arti-Legi: 

lo. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., te Gouda. 
Raming /' 222Ö; 
2o. eene gedeeltelijke buiten- en binnenverving van kazeriiegebouwen 

enz., te Gouda. Raming ƒ 1000. 
3o. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., te Schoonhoven. 

Raming ƒ 1550; 
4o. eene gedeeltelijke buiten- en binnenverving van kazernegebouwen 

enz., te Schoonhoven. Raming ƒ 700. 
lui. bij den opzichter van fortificatiën, te Gouda, en hij den opzichter 

te Schoonhoven. Hilj. in/enden uiterlijk 22 April, vóór 3 uren, bij den 
opzichter te Gouda. 

Woerden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Utrecht, in de voormalige inlinnerie: 

lo. het éénjarig onderhoud der werken en kazernegehouwen enz. 
Raming ƒ 2675; 

2o. eene verving van werken en kazernegebouwen enz. Raming ƒ 1500, 
beide te Woerden en Wierickerschans, onder het beheer der genie, te 
Utrecht. 

Bilj. inzenden uiterlijk 22 April, vóór 3 uren, te Utrecht. Aanw. 18 
April, te 10 uren. 

Hoorn, te II uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
Helder, in het hotel »de Doelen": 

lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Hoorn. 
Raming f 2220; 

2o. liet doen van voorzieningen aan of bij militaire gebouwen, te 
Hoorn. Raming / 2890. 

Bilj. inzenden uiterlijk 22 April, vóór 3 uren, te Helder. Inl. bij ge
noemden ingenieur en hij den militairen wachter, te Hoorn. 

Wlllenmlad, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur dei-
genie, in het kofliehuis de Oranjesociëteit: 

lo. bet eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Willem
stad. Raming I '2600; 

2o. bet eenjarig onderhoud der werken enz., aldaar. Raming / 5890; 
3o. eene verving van werken en gehouwen te Willemstad en op de j 

forten de Hel en de Ruyter. Raming ƒ 1400; \ 
4o. het herstellen van bekleedingsmiiren tc Willemstad. Raming f 1500; 
5o. het uitdiepen van havens cn grachten te Willemstad en fort de I 

Ruyter. en het herstellen van steenglooiingen en lijzen bollen te Wil
lemstad en te Numansdorp. Raming ƒ 6600. 

Bilj. inzenden uiterlijk 22 April, voor 3 uren. 
Utrecht, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Lekdijk hovendams, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: 
het leggen van een berm langs het biiinentalud van den dijk tusschen 
de liectometerpalen 126 en 140. onder de gemeente Wijk-bij-Duurstede. 
nabij bet Beiisichemsche veer, over eene lengte van 1400 M. Inl. bij 
den kameraar R. G. Wentink, te Schalkwijk. Aanw. 20 April, t e i l uren. 

Leiden, te 12 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 
in het gemeenlaiidshiiis: het verdiepen van een gedeelte der trekvaart 
tusschen Leiden en Haarlem, Ier lengte van 7200 M , in 3 perc. Inl. 
bij den ingenieur, te Leiden, en den opzichter, tc Katwijk. 

Zaamslag (Zeel.), te 1 uur, door het best. der waterkeering van de 
calamitouse Margaretba-, Kleine Hiiisens- en Eondrachtpolders, ten kan
tore van den secretaris-ontvanger: bet herstel, de vernieuwing en bet 
onderhoud tot 30 April '88 van de aarde-, kram-, rijs- en steonglooiing-
werken aan de waterkeering van genoemde polders. Aanw. 19 April, 
te 9 uren. 

Maandag, IS Apr i l . 
Maastricht, te 10'/, uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: bet gedeeltelijk vernieuwen van de 
ophaalbrug over do.Zuidwillemsvaart te De Biest, gemeente Weert, en 
het gedeeltelijk verbouwen van het magazijn, aldaar, tot brugwachters-
woning, in twee perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur in bet 7e district 
en den ingenieur Be ,aar, beiden te Maastricht. Aanw. 18 April. Raming 
perc. 1 f 6770, perc. 2 / 2360. 

Geertruldenberg, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur 
der genie, te 's-Bosch, in het hotel Santbergen: het eenjarig onderhoud 
van de werken en kazernegehouwen enz., te Geertruidenbei g Bilj. 
inzenden uiterlijk 24 April, vóór 3 uren. op het bureau der genie, te 
Geertruidenbei g. Inl. bij genoemden ingenieur en den opzichter van 
fortificatiën, aldaar. Raming f 4450. 

Maassluis, to 12 uren, door den directeur der maatschappij voor 
zeevissclierij, in het kofliehuis Belle vue: het houwen van een pakhuis 
aan de Haringkade. aldaar. Inl. hij den architect R. P. Stuivinga. Aanw. 
20 April, te 11'/., uren. 

Harlingen, te 1 uur, door burg. en weth.i bet rioleeren en bestraten 
der Spinstraat. Aanw. 21 April, tc 11 uren. 

Dinsdag, 2» April . 
Gorichem, te 10 uren. dooor den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, op bet bureau der genie: 
lo. het éénjarig onderhoud van dc werken en kazernegebouwen. te 

Gorichem, te Vuren en bij de sluis te Dalem. Raming /'6250; 
2o. bet éénjarig onderhoud van de werken van de nieuwe Hollandsche 

waterlinie, aan de l.inge. en van daar tot de Lek. Raming / 4100; 
3o. het éénjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen, te 

I Woudrichein en te Loevestein en de forten bezuiden de Waal en Mei-
wede. Raming ƒ 5150; 

' 4o. het éénjarig onderhoud der werken van het inundatiekanaal uit 
! de Waal. beneden Tiel. naar de Lingo. Raming ƒ 600. 

Hilj. inzenden uiterlijk 25 April, vóór 3 uren. 
ITIrrrhl , to 10 urou. door don eorstuamvezoiid-itigeniour dor genie, 

| in het gebouw «oor Kunsten en Wetenschappen: het eenjarig onder-
: houd van de: 

lo. werken on kazernegebouwen onz.. te Utrecht en op de plaats bij 
: Zeist. Raming ƒ 12,200; 

2o. werken in dc Nieuwe Hollandsche waterlinie, van af de Klop tot 
| en mot Vreeswijk. Raming ƒ 12.500; 

So. werken in do stolling van Hons «ijk. Raming ƒ 2500; 
4o workon te Wijk-bij-Duurstede en van daar tot Odiik. Raming 

| ƒ 2100, en J 

5o. oono verving van kazernegebouwen. Raming ƒ 1500: 
I 6o. eeno verving aan werken en gebouwen in de stelling van Honswyk 
j en van forten nabij Utrecht. Raming f 2600. 

Bilj. inzonden uiterlijk 25 April, vóór'3 uren. 
Hellevoetsluis. to 10 uren, door den IHlllltailWlllllllll iiujiiiliimi der 

genie, in kamer A 16, van kazerne no. l i 
lo. bet eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen te Hellevoet-

sluis, onder het beheer der genie, aldaar. Raming ƒ 5100; 
2o. het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen te Briellc, 

onder het beheer der genie, te Hellevoetsluis Raming f 6250; 
So. eene verving van werken en gebouwen te Hellevoetsluis, onder 

het beheer der genie, aldaar. Raming ƒ 2000; 
4o. eene verving van werken en gebouwen to Briello. onder het 

beheer der genie, te Hellevoetsluis. Raming /' 1500. 
Bilj. inzenden uiterlijk 25 April, vóór 3 uren. 
Heusden. te 11 uron, door don eerstaanwezend-ingenieur dor genie, 

te 's-Bosch. in «hot Wapen van Amsterdam': het éénjarig onderhoud 
van do werken en gebouwen te Housden. Bilj. inzenden uiterlijk 25 
April, vóór 3 uren, op het bureau dor genie, te' Heusden. Inl. bij ge
noomden ingenieur en den opzichter van fortilicatiën, te Heusden. 
Raming / 2405. 

seherpenlsae (Zeel.), te 11 uren, door het bost. der waterkeering van 
het calamiteuse waterschap Scbor|ienisso, bij C. Elenbaas: het herstel, 
dc vernieuwing en het onderhoud tot 80 April'88 van de aarde-, kram-, 
rijs- en stecnglooiingwerken aan bovengenoemde waterkeering. Aanw. 
19 en 22 April, van 10—12 uren. 

Burg (Zeel.), te 11 uren, door liet bestuur der waterkeering van den 
calamiteuscn Burg- on Westlandpolder, in hot gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en bet onderhoud tot SO Anil '88 van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van genoemden 
calamiteuscn polder. Aanw. 19 en 22 April, tc 12 uren. 

Maarden , te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in de kazerne Oud-Molen: 

lo. het eenjarig onderhoud der werken te Naarden. Raming / 4500; 
2o. het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., aldaar Raming 

J 8100; 
80. oene verving van werken te Naarden. Raming / 1100; en 
4o. het herstellen van daken en vloeren in kazemegebuow te Naar

den. Raming ƒ 1300. 
Bilj. inzenden uiterlijk 25 April, vóór 8 uren. 

Arnhem, te II uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in «de Harmonie": bet eenjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., 
1,. Arnhem en dat der werken en gebouwen van het fort bij Westcr-
„„irt, onder het beheer der genie, te Arnhem. Bilj. inzenden uiterlijk 
U April, vóór 8 uren. Raming ƒ 5250. 

Zwolle, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, in 
het Odeon: 

lo. het eenjarig onderhoud der kazerne- cn andere gebouwen en 
«erken, te Zwolle. Raming ƒ 2800; 

jjo. het eenjarig onderhoud van de gewone werken en kazernegebou-
«cii in de legerplaats bij Oldebroek. Raming ƒ 3550; heide onder het 
Int beheer der genie, te Zwolle. 

Hilj. inzenden uiterlijk 25 April, vóór 3 uren. 
Hrrgen-op-Zoom. te 12 uren, door deu eerstaanwezend-ingenieur 

dor genie, te Breda, in het koffiehuis ide Draak": 
lo, het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Bergen-

op-Zoom. Raming / 7600; 
2o. het doen van vernieuwingen en herstellingen van onderscheiden 

aaid aan kazernegebouwen enz., te Bergen-op-Zoom. Raming / 3350; 
Ho. het vernieuwen van een godoolte der lei- en dakbedekking van 

de kazerne Prinsenhof, te Bergen-op-Zoom. Raming ƒ 1150. 
Bilj. inzenden uiterlijk 25 April, vóór 8 uron, bij den hoofdopzichter 

van fortilicatiën, te Bergen-op-Aiom. Inl. bij genoemden hoofdopzichter. 
Groningen, te 12 uren, door bet ministerie van waterst. onz., aan 

liet gebouw van het prov. best.: het maken van plankbesclioeiingon met 
cn zonder steenstapeling langs den kanaalboord van den Rijks-grooten-
wen van Groningen naar Delfzijl. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Leeuwarden, den ingenieur cn den opzichter Raammaker, te Groningen, 
en den opzichter Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 19 April. Raming ƒ 6000. 

scheveningen, te 1 uur, in bot koffiehuis van Penters: 
lo. a. het sloopen van een kofliehuis, gelegen aan de Keizerstraat 370 

aldaar, en twee daaraangrenzende woonhuisjes 866 en 368; b. hot 
daaiterplaatse opbouwen van een kofliehuis inet achterwoning en 
bovenhuis; 

2o. het restaureeren van een gebouw, gelegen aan de Ilcetni aadstraat 
348 en 850, aldaar. Inl. bij den architect A. J..lansen, te Rumpt. Aanw. 
23 April, te 1 uur. 

Amsterdam, te 2 uren, door het best. der bouwmaatschappij tot 
verkrijging van eigen woningen, in het gebouw van het Ainsterdainsche 
Werkmansbond, Spuistraat hoek Kattegat: 

lo. het bouwen van 84 perceelen op een terrein naast de in-aaiibouw-
rijnde perceelen aan de Hugo-de-Grootstraat; 

2o. het schilderen en oliën en bijkomende werken van 60 woonhuizen, 
jrelegen aan de Czaar-Peterstraat enz. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 459, het makon en 
verplaatsen van den onder- cn bovenbouw van waterkranen, het opbre
ken, leveren en leggen van gietijzeren waterleidingen met toebe-
liooren, op het station Rozendaal. Aanw. 19 April, te lO'/j uren. (Zie 
advert, in n°. 16.) 

M omwijk , door den aannemer F. Aberson: het verfwerk van aide 
Rijkswerken langs den Rijksweg en Drentsche Hoofdvaart, van af de 
Punt, gemeente Vries, tot aan dc llaarsluis in de gemeente Dwingeloo. 

Wornsdag, 17 Apr i l . 
'•-Beach, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw op den Uilenburg: het eenjarig onderhoud van de werken, 
gehouwen enz., te 's-Bosch, St.-Andries, Crévtcoeur enz. Bilj. inzenden 
uiterlijk 26 April, vóór 3 uren. Raming ƒ 10,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel der werken aan den Hoek-van-Holland, van 1 Mei 
'87 tot en met 80 Juni '88. Inl. bij den eerstaanwezend ingenieur, te 
Rotterdam, en de opzichtei-s Van Bloois. Lokker Sr. en Staai, te Hook-
vaii-Holland. Aanw. 20 April, te 12 uren. Raming /' 134,760. 

• -Hugo, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van 7 dwarskribben aan don linkeroever van don Neder-Rijn, in 
de gemeente Lienden, prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaieii 52 
en 54. Inl. bij den hooldingeniour Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur 
te Utrecht, en den opzichter Mann, te Renen. 

Helft, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-llage, op het bureel voor de schutterij: 

lo. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., en der werken 
te Delft Raming / 10,860; 

2o. eene buiten verving van werken te Delft Raming / 2600. 
Hilj. inzenden 26 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur 

on den hoofdopzichter van fortificatiën, te Delft. 
TakaaUl (Fr.), te 11 uren, door bet dijksbestuur van het waterschap 

•de zeven Grietenijen en Stad-Sloten", te Lemmer: hot maken van 
paalwerken en kistvullingen, het herstellen van metselwerk aan de sluis 
'e Takozijl, het leggen- van eene bevloering bij 12 ijzeren kokerstekken, 
het leveren van stroo en ryshout, het verven van dijksstekken, het 
maken van een rijsberm, enz. 

Helslav,Ier (Er.), te 12 uren, door den architect D. Booijenga: eene 
«Ttimmering aan de schuur en het lijtshuis op de plaats, bewoond 
door M. Hiemstra, onder Ee. Aanw. 21 April, te 2 uren. 

•lintham (N.-Br.), te 12 uren, door de architecten Scheltema en 
Kuoops, te Nijmegen: het bouwen van eene kerk met toren en consisto
riekamer voor de Ned. Herv. gemeente, te Hintham. Inl. by genoemde 
"ichitecten. Aanw. 25 April, te 12 uren. 

Kampen, te 12'/, uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
'e Zwolle, in het hotel des Pays-Basi het eenjarig onderhoud der ka
zernegebouwen enz., te Kampen. Bilj. inzenden uiterlijk 26 April, vóór 
3 uren, by den opzichter van fortificatiën, te Kampen. Raming ƒ 5860. 

Donderdag, IS Apr i l . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best: het leveren en verwerken van Noordsche 
gi -iiiiotblokken in den golfbreker langs het Zuiderhavenhoofd te IJmuiden, 
'"•luwende tot de werken van het Noordzeekaiiaal. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Haarlem, en den ingenieur de Bruijn, te Amsterdam. 
Aanw. 21 April. Raming / 14,880. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van hot prov. best.: het leveren van brik en steen en het 
bestorten der Heldersc.be zeewering, behoorende tot de rijkszeewerken 
in de provincie Noord-Holland, in twee perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Haarlem, en den ingenieur De Welcker, te Alkmaar. Aanw. 
21 April. Raming porc. 1 f 1875, perc. 2 / 10,126. 

Naarden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in de kazerne Oud-Molen: 

lo. het eenjarig Onderhond dor werken langs do Vecht, van Muiden 
tot Hinderdam. Raming ƒ 3500; 

2o. het eenjarig onderhoud dor workon on kazernegebouwen langs de 
Vecht, van Kijkuit tot Maai se veen. Raming ƒ 3770. 

Bilj. inzenden uiterlijk 27 April, vóór 3 uren. 
Rozenburg, to 11 uron, door burg. en weth.: de levering van 140 

stère grint en 40 stóre grintzutid. 
Grave, te 11 uren, door don eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 

Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud der kazerne
gebouwen enz., te Grave, onder het beheer dor genie, te Nijmegen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 27 Maart, vóór 3 uron. to Grave. Raming J 2600. 

's-Bosch, te 12 uron. door hot prov. host: hot opruimen der bestaande 
en het maken van eene nieuwe brug over de Oude Lei. in den provin
cialen weg van Tilburg naar llilvaronboek. Bilj. inzonden uiterlijk 27 
April, voor 12 uron. Aanw. 23 April. Raming j' 1950. 

's-Hage, te 12 uron, door hot ministerie van koloniën: het ijzer
werk vooronderstellen ran goederen-, platte-, langliout-anzandwagens, 
ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Deventer, te 2 uron, door het bost. dor sociëteit de Hereeniging, op 
een der bovenzalen dor Biuucnsocicteit: hot houwen van een Buiten-
sociëteit over don IJsel. bij Deventer. Aanw. 27 April, te 11 uren. (Zie 
advert, in «°. 16). 

Wcleum (Fr.), te 5 uren, door do commissie van beheer van den 
kunstweg van hot Blokhuis naar Hoerde, bij J. de Winter: de levering 
vrachtvrij op don wal, vóór of op l Juli e. k., van 320 stóre zeer grove 
berggrint. 

Vrijdag, 2* Apr i l . 
Middelburg, te 10 uren, door hot ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van hot prov. bost: hot verrichten van baggerwerk op de 
Shktong en in de Oosterhaven te Neuzen. Inl. bij don hoofdingenieur 
in het l ie district te Middelburg, on don ingenieur, te Neuzen. Aanw. 
21 en 23 April. Raming ƒ 8000. 

Middelburg, to 10 uron, door hot ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van hot prov. best: het maken van een paar buiten-
vloeddeuren in hot buitensliiishoofd van de Oostsluis te Neuzen. Inl. bij 
den hoofdingenieur in liet He district, te Middelburg, on den ingenieur 
te Neuzen. Aanw. 21 en 23 April. Raming ƒ 3700. 

'•-Bosch, te I0i/ t uren, door bot ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van bot prov. Iiest: het voltooien dor basaltsteenglooiing 
langs den Keizersdijk, in don Rijks-grootenweg van Sloeuwijk naar 
Breda, gemeente Kaamsdonk, provincie Noord-Brabant bil. bij den 
hoofdingenieur, te 's-Bosch, en don ingenieur. Do Jong van Beek en 
Donk en don oplichter Honkolman, beiden tc Breda. Aanw. 22 April. 
Raming / 4220. 

Vllsslngen, to 2 uron, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
tc Breda, in het hotel de Commerce: 

lo. het eenjarig onderhoud van do werken en gebouwen enz., te 
Vlissingen en Rammekens. Raming ƒ 5100; 

2o. het eenjarig onderhoud van de'kazernegebouwen enz., te Middel
burg. Raming ƒ 2450. 

Bilj. inzenden uiterlijk 28 April, vóór 3 uren , bij den opzichter van 
fortilicatiën. te Vlissingen. 

Zaterdag, 30 Apri l . 
Amersfoort, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, in de sociëteit Amieitia: 
lo. het eenjarig onderhoud van do kazernegebouwen enz., te Amers

foort. Raming / 6200; 
2o. hot eenjarig onderhoud van do werken in do Grobbelinie en de 

linie inde Neder-Hetuwe. Raming ƒ 1450; 
3o. eene buitenverving van de kazerne voor bereden wapens te Amers

foort. Raming / 750. 
Bilj. inzenden uiterlijk 29 April, vóór 3 uren, Aanw. 26 April, te 

10 uren. 
Klundert (N.-Br.), te 2 uren, ton kantore van den tijdelijk-rent-

meester: het doen van timmer- en metselwerken aan domeinhoeven en 
andere gebouwen in bet rentambt Niervaart onder Klundert. Inl. bij 
den bouwkundige J. Mol. te Zevenborgen. Aanw. 26 April, te 9 uren. 

Maandag. 2 Mei. 
Amsterdam, te 2 uren, door do Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 

in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: 
lo. Bestek 404, het leveren van 20,000 stuks halfronde en 1500 stuks 

vierkante eikenhouten dwansliggers, in 2 perceelen; 
2o. Bestek 406, de levering van ongeveer 804 M 3 eikenhout voor 

wissels. (Zie advert, in «°. 16.) 
Kl.is»ijk (Z.-IL), door I. W. Schuurman: bet amoveeren van een 

bestaande en hot bouwen eener nieuwe veestalling enz., aan de bouw-
inanswoi i iug, genaamd Woudhoeve, aan den Woudweg onder Schipluiden. 
Aanw. 27 April, te 4 uren. 

l.oüsdri i b i , door burg. en weth.: het doen van herstellingen en 
vernieuwingen aan de Mundensche sluis, onder die gemeente. Inl. bij 
den bouwkundige H. G. de Kort, te Ouderkerk a/d. Am-tol. 

Dinsdag, « Mei. 
Groningen, te 12 uren. door bet ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het bouwen van eene nieuwe Voogds-
woning op het oosteinde van het eiland Rottum. Inl. by den hoofd
ingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur, te Groningen, en den opzichter 
Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 26 April. Raming / 10,000. 

Dlrhsland, te 3 uren, door het best. der gemeenc uitwatering van 
Dirksland, in het gemeentehuis: de levering van p. m. 10.5 kub. M. 
Escaussijnsche hardsteen, ten behoeve der schutsluis, aldaer. Inl. bij den 
opzichter II. Westhoeve, te Dirksland. 

Woensdag, 4 Hel . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: de 

uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-rivierwerken 
op het Zwolsche Diep, met het onderhoud dier werken en de af bake 
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ning van het vaarwater, van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88. ioL, 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer 
te Kampen. Aanw. 27 April. Raming ƒ 13.700. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van haggerwerk in de rivier de Oude-Maas, tusschen dc 
kilometer-raaien 118 en 120, ouder de gemeente Dordrecht, behoorende 
tot dc werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-llagc. den ingenieur Hoogonltnnm en den oprichter De 
Kiewit, beiden te Dordrecht. Aanw. 27 April. Raming ƒ 20,000. 

Vrijdag. • Mei. 
's-Bosch, te 10'Jj uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het maken van een basalt muur 
langs den rechter, cn van beschoeiingen langs den linker kanaaloever 
der Zuidwillemsvaart, bij de ijzeren draaibrug te Helmond, prov. Noord-
Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het Oe district tc 's-Bosch, den 
ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Dommee, te Aarle-
Rikstel Aanw. 2'J April. Raming ƒ 5150. 

Dinsdag, 10 Mei. 
's-llagc, te 12 uren, door het ministerie van linanciën: het onder

houden van- en het doen van eenige herstellingen aan het rijksgebouw 
tc Groningen, waarin gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en 
het kadaster. Inl. bij den bouwkundige voor de landsgebouwen in het 
le district, te 's-Hage. Aanw. 30 April, te 11'/, uren. (Zie advert, 
in »». 16.) 

Voorscholen, te 1 uur, door den architect T. L Kanters, te Rotter
dam, in het hotel she) Wapen van Voorschoten": het bouwen van een 
hoofdgebouw ter grootte van p. tn. 612 M 1 op|iervlakte, in aansluiting 
met Bet bestaande gesticht en pensionaat van dc eerwaarde zusters 
dominicanessen op Bijdorp, tc Vixii-schoten. Inl. bij genoemden architect. 
Aanw. 3 Mei, te 12 uren. 

Nagekomen Afloopen. 
Menaldum , 14 April: voor rekening der ge

meente Mer.aldumadeel; lo. de levering van 
1080 stère grint; gegund aan .1. A. Deelstra, tc 
Hinsumagcest, voor ƒ 3.085 pet stère. 

2o. de levering van 130 stère harde puin; 
gegund aan L. Steenhouwer, te Leeuwarden, voor 
f 2.79 per stère. 

Utrecht, 15 April: dc levering ten behoeve 
der Staatsspoorwegen van verbruiksgoedcren; 
laagste inschrijvers: 

verfwaren cn terpentijn, Hotiwink, te Sneek, 
ƒ 2088 cn ƒ3280; 

' touwsoorten,Van Galen,te Gouda./ffl en ƒ957; 
borstelwerk, Polvliet, te Rotterdam, ƒ 749 en 

Dc Jong te Amsterdam , ƒ 9 7 9 ; 
henntp, Van Galen, te Gouda, ƒ 579 en f 1194; 
eikenhout, Van Eerden, te Bokstel, ƒ 5310; 
grenenhout, Goers, te Arnhem, f 7975; 
vurenhout, Van Eindhoven, te Zwolle, ƒ 2035. 
's-Bosch. 15 April: onder het beheer van het 

ministerie van waterstaat enz: 
lo. het voortzetten der oeververdediging door 

steenglooiing langs een gedeelte van het kanaal 
dc Zuid-Willemsvaart provincie Noord-Brabant; 
minste inschrijvers .1. van Oijen Pz. & Antoon 
Geldcns, beiden te Nijmegen, voor ./44,878. Ra
ming f 60,000. 

2o. dc voorziening van de kanaalboorden der 
Zuid-Willemsvaart in dc provincie Noord-Brabant; 
minste inschrijvers A. de Kort & II. J. Dekkers, 
beiden tc Baardwijk, voor /6080. Raming H O O O . 

Waarde, 15 April; het herstel, de vernieu
wing en het onderhoud tot 30 April 1888 der 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwcrken aan 
de waterkeering van het waterschap Waarde; 
ingek. 12 bilj., als: 
A. van Popering, te Bruinissc, ƒ 8196 
C. Bolier Cz., » idem » 7900 
P. J. Visser, » Hansweerd, » 7751 
D. Bolier Cz., > Rilland-Bat, > 7746 
H. Klaassens. » Zaamslag, » 7600 
P. L. Bolier, » Scherpenisse, » 7600 
G. Maartcns, » Hoek, » 7698 
Joh. Lindenberg, » Wemeldinge, » 7695 
C. F. van Fraeijenhoven, » Neuzen, > 7500 
M . van Hoek, » idem » 7450 
B. den Exterv.d. Brink. » Krabbendijke, > 7340 
S. Blok, s Kortgene, > 7230 
gegund. 

Zaterdag, 14 Mei. 
Oost burg, door burg. en weth.: de levering van 11,000 nieuwe 

Lessinesche straatkeien, 10 ii 12 cM. 
Woensdag, 1 » Mei. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
aanleg van een gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken van 
naby den St-Anthoniedijk (gem. Diemen) tot de Oude Vecht te Nigte-
vecht, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter 
verbinding van Amsterdam met de Merwede. lui. bij den hoofdingenieur 
We Man te Utrecht, en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 11 
Mei, te 11 uren. Raming f 1,400,000. 

Op enbepaalden datum. 
Anna-Paulowna, door Gebr. Smit: het bouwen van een boerenplaats 

aan het Noord-Hollandsch kanaal, bij de Kooij. 
Zurich (Fr.), door A. R. Posthumus: het bouwen van een nieuw 

huis, aldaar. 
Sneek, door den architect H. Buursma: eenige belangrijke herstel

lingen aan het boerenhuis, te Lutkcwierum. bewoond door 11. Bruinsma. 
Aanw. 23 April. 

Nneeh, door den architect J. P. Hogendijk: het maken van een 
fabrieksgebouw en bijkomende werken, achter net perceel get. wijk 10 
no. 40, aan het Scharn, te Sneek. 

Prijsopgaaf gevraagd voor dc levering, franco op den wal, Leidsche-
vaart bij den Zandvoortschen straatweg, van 250duizend vlakke straat
klinkers, Rijnsteen, of 200duizend idem Vechtschc steen, of partijen 
daarvan. Prijsopgaaf met monsters a a n den architect D. E. L. van den 
Arend, te Haarlem. 

D E O P M E R K E R . 
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AANBESTEDINGEN. 
Arnhem. 5 April: het bouwen van zeventien 

burgerwoningen m de Xiiholl'straat, te Arnhem, 
onder beheer van den bouwkundige J. Post; 
ingek. 11 bilj., als: 
.1. N. .lansen, te Arnhem, /' 22.598 
G. Pothof. » idem » 22.480 
.1. Tb. Rutten. » idem » 21.710 
J. Mulder. • idem » 2L0I2 
G. J. F. liarenbriig. » idem » 20,779 
.1. A. Knendei-s, » idem • 20.644 
C. II. Hopafen Welling.» idem .19,92: 
D. A. Roskam en 

M. Horstink, • idem . 19,919 
W. J. Grilinau. > idem » 18.419 
B. Kelderman en H. 

Hofstede, » idem , 18.364 
J. Rikken, » idem a 17,797 
gegund. 

snerk. 6 April: het vergrooten der fabriek 
van dc Arms \V. Hubert en Co.. onder beheei 
van den architect A. Brounissen Troost; ingek 
7 bilj. als: 
J. de Graaf, te Sneek. f 3480 
F. Prins. « idem » 347' 
T. J. v. d. Steele, o idem » 3460 
Tb. Visser, » idem » 3432 
H. T. Biesma. » Bozum. » 3384 
T. D. Gaastra. » Britswerd. » 2894 
R. M. v. d. Weide, .. Wons. . 2798 
gegund. 

Zul Ten, 6 April: bet afbreken en opbouwen 
van vier cellen, een stooinschoorsteen en diverse 
werken, in 5 perceelen. voor het Oude- en 
Nicuwegasthuis; minste inschr. waren: 
perc. 1, H. Haijtink. Zutfen, ƒ 2738 

» 2. J. B. Rtüjsink. idem » 763 
» 3, 11. Haijtink. idem » 2573 
» 4, A. J. Uiterwijk, idem » 626 
i 5. ti. J . Koordemau. idem » 747 
Oud-Vosmeer. 7 April: dc levering vrij op 

den wal van 300 M 3 zuiver gewasschen onder-
grint, voor het waterschap Oud-Vosmeer; ingek. 
5 hilj., als: 

per M 3 

II. Larooij, te Scherpenisse. ƒ 1.69 
A. dc Graaff Mz.. » Oud-Vosmeer, » 1.57 
J. C. Quist Hz.. » idem » 1.48 
W. v. Hasselt, » Nijmegen, » 1.48 
A. Fortuin. » Wymbritseradeel, » 1,44 
gegund. 

Assen. 7 April' eene verbouwing aan het huis 
van H. VV. Sanders, onder beheer van den 
architect J. van Houten. 

Perc. 1, timmer- metsel-, stukadoor- en lood-
gietei-swerkei:; ingek. 7 bilj., als: 
E. Lamberts. te Assen, ƒ 1427 
D. Neisingh, » idem » 1165 
Schimmelpenninck. « idem « 1150 
D. B. Wicringh, » idem .. 1092 
A. J. Diehlman « i d e m » 1077 
II. Smallenbinek. » idem » 1053 
Harco Winters, » idem » 1019 

Perc. 2, verf-, glas- cn behangwerki'ii; ingek. 
4 bilj., als: 
J. Stooter, te Assen, ƒ 590 
R. Siegers, » idem » 579 
T. Manak, » idem » 579 
S. J. v. Beek, » idem » 377 

Amsterdam, 8 April: het onderhouden en 
herstellen van de gebouwen der invoerrechten 
en accijnsen te Umuiden, ged. '87—'89: ingek. 
4 bilj.,'als: 
J. G. ten Brooke. te Umuiden. ƒ 2790 
I- Kok, » idem » 1974 
I'. Grooncwegen. » idem » 1960 
N. J. Zwnger, » idem • 1946 

Breda. 9 April: het maken van ecu gebr uw 
tot verpleging van lijders aan besmettelijke 
ziekten, op het militair* terrein ten oosten van de 
kazerne »dc Lange Stallen", tc Breda (herbe
steding); ingek. 4 bilj., als: 

P. J. v. Glabbeek, /' 7889 
•I. Nuiten, • 7773 
Th. Kissels. » 7645 
P. T. Beekman, . 6740 
Raming * 6400 

Amsterdam, 9 April: het verbouwen van 
het perceel Nieuwendijk 87. onder beheer van 
Jen architect H. A. Hassink; minste inschr. P. 
J. Becker, voor ƒ 8340. 

Utrecht, 9 April: de levering van magazijns
goederen voor de Nederlandsche Centraalspoor-
tnaatschappij; minste inschr. waren: 
verfwaren enz., Van Stegeren & Co., Zwolle, 

ƒ 948.76 
garen, band, touw, hennep, dekdoek 

enz., D. Mercns & Co., Haarlem, » 610.66 

32.62'/. 
86.10 ' 

229.35 

49.50 

borstelwerk. F II. de Jong, Amster
dam, ƒ 337.60 

kwasten en pensooien, dezelfde. » 144.14 
lakken, vernissen en teerolie. Van 

Stegeren & Co.. Zwolle. » 102.50 
staaf-, band-, plaat- en roosterijzer, 

Wed. II. J. ,1. Bolte. Zwolle. » 1107.50 
spijkers, .1. H. Groeve, Utrecht, • 118.81 
splitpennen. Wed. II. J. .!. Bolte, 

Zwolle, 
I draadnagels, dezelfde, 
I divers ijzergereedscbap. dezelfde, 
ï koper en ijzerdraad. J. B. Greeve, 

Utrecht, « 126.80 
leder, .1. A. G. Wcssels, idem » 240.50 
schoppen en stampers, De Goederen 

,t Zn., Linsrhoten. 
houtschroeven en/.., Wed. II. J. .1. 

Bolte. Zwolle, » 297.05 
seinvlaggen en foudralen, Mannoury 

en Van Seldam, Amsterdam. o 34.50 
lampenkatoen, kousjes en lantaarn-

katoen en diverse glasruiten, 
geen inschrijvers, 

tarnpenglaien, J. .1. Harte, Utrecht. » 31.50 
oliën, ti aan cn hard vet, Van Engelen 

en Van Laar. Zwolle, » 3319.75 
cement, kalk, tras enz.. Van dc Pol, 

Vink & Co., Utrecht. » 193.25 
olies uigers, garen, naalden enz.. D. 

Mercns & Co.. Haarlem. » 49.58 
verschillende papiersoorten en enve

loppen. Mado & Co., Utrecht, » 714.15 
kantoorbehoeften, dezelfden, . 467.27 

Amsterdam, 9 April: het bouwen van 2 
woonbnizen aan de Verlengde-Vondelstraat, te 
Niciiweramstel, onder beheer van den architect 
P. F. Laarman: ingek. 23 bilj., als: 
H. 0. Dorlas, te Amsterdam. ƒ 39,339 
Kuipers, » idem '» 37,960 
BoekholsL « idem » 37.410 
Van Driften. » idem * 36,780 
W. II. Struijs, » idem » 36,570 
De Haart. » idem » 35,995 
I'ruif en Schouten, » idem » 35,780 
B. Kruif, • idem « 34.645 
Van Sleeswijk. » idem a 34.520 
A. Paans, • idem » 34.400 
A. .Vilders, » idem » 3:1,736 
G. Woud, » idem » 3:i,:m 
Bcbolten, » idem » 33.300 
I'. Hietsnijdor, » idem » 33.260 
Brown, » idem » 83,190 
Van Berne. » idem » 32.860 
II. Rietsnijder & Zn.. • idem « 32.654 
Zeevat, » iJem » 31.895 
F. Raaijmakcrs, » idem » 31.840 
Licbthard, » idem » 31,531 
W. Voskuijl. » idem » 81,886 
Ph. Warners. » idem » 30,054 
Groenhof!' en Haak, » idem > 28.940 

Gegund aan W. Voskuijl. 
Amsterdam, 9 April: bet bouwen van eene 

openbare lagere school op een terrein achter de 
Frans-Halsstraat; ingek. 14 bilj., als: 
A. v. Wensvecn. te Amsterdam, ƒ 52.500 
J. F. Prenzler, » idem » 51,000 
W. II. Struijs, . idem » 50,200 
A. Paans, » idem » 48.000 
H. C Dorlas. » idem » 47.339 
G. Verweid, » Uithoorn. » 46.755 
II. Hendriks, > Amsterdam. » 45,950 
W. Greve, » Buiksloot. » 45,900 
J. Koster. » Amsterdam. » 45 828 
G. Hoon. » idem » 45,300 
W. Voskuijl, ,i idem » 44.447 
F, Raaijmakers, » idem » 44,300 
E. II. Helle, » idem » 44.100 
K. J . H v. Damme, » idem » 41,917 

Groningen, 9 April: het al breken er. weder 
opmaken van een nieuwe kap, balklagen omhoog 
brengen, zolders leggen, enz. van twee pakhui
zen in de Harderwikerstraat voor S. Bciinema, 
onder beheer van architect K. Hockzema; ingek. 
13 bilj., als: 
.1. 1. Toesman, te Groningen, ƒ 2577 
D. Dalmolen. > idem » 2560 
E. Peters, » idem » 2385 

W. v. d. Kooij, 
W. C. Beeremans. 
G. II. Gtjsbertse, 
J. C. v. Eyborgon, 
A. Verschuren, 
G. Prins. 
W. v. Doornik, 
J. II. Boks, 
A. Haar. 

! Amersfoort, 
Baarn, 
Amersfoort, 

idem 
Bussum, 
Amersfoort, 
Baarn. 
Amersfoort, 
Wageningen. 

f 19,890 
• 19.855 
» 18,900 
» 18,885 
. 17,998 
» 17.748 
• 16.620 
» 16,450 
» 16 200 

De gunning is in beraad gehouden. 
2o. het baggeren lo. van dc haven en binnen

grachten en 2o. van de Langegracht. in twee 
perceelen. 

P. v. Ham. Utrecht. 
M. v. Drie, idem 
P. Boks. Amersfoort, 
E. Scheepbouwer, Utrecht, 
P. v. Dijk, idem 
P. Schimmel, Amersfoort, 
T. W. Bonte, idem 
J. v. d. Lagemate, Scherpenzeel. 

perc. 1 
ƒ 963 

935 
932 
885 
795 
780 
710 
596 

perc. 2 
/ 424 

160 
158 
465 
155 
149 
405 
356 

J. Ibclings, 
J. de Vries. 
E. W. Wietsema, 
II. Janssen, 
J. Poelman, 
T. IJ. Jelsma, 
D. S. Diddens, 
J. Plcijsier, 
J. VV. ttakker, 
M. Scheen, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

• 2236 
» 2198 
» 2150 
» 2100 
» 2080 
> 2074 
» 2072 
» 1920 
» 1907 
» 1878 

gegund. Bovendien 1 bilj. van onwaarde. 
Amersfoort, 12 April, voor rekening der ge

meente: lo, het bouwen van een meisjesschool; 
ingek. 9 bilj., als: 

Gegund perc. 1 aan J. v. d. Lagemate en perc. 2 
aan P. Schimmel. 

3o. de levering van 200 Stère gewasschen 
riviergrint; ingek. 7 bilj, als: 
A. Raders, te Utrecht, /' 650 
T. W. Bonte. . Amersfoort, '« 575 
.1. L. Burger. • Zutfen, » 520 
.1. L. Quack, » Nijmegen, » 490 
J. v. d. Brug. » Amersfoort, » 449 
J- Lips, » Nijmegen. » 398 
G. Slachter, » Amsterdam, » 390 
gegund. 

Apeldoorn. 12 April: het verharden van den 
weg van Beekbergen naar het nieuwe station, 
aldaar, ter lengte van ongeveer 1200 M. ingek. 
11 bilj., als: 

Ps. Boks, ƒ 3850 
H. v d. Bold, » 2666 
G. Zoetbrood, > 2142 
A. Vulink. * 2086 
H. II. Pelgrim, » 1982 
.Is. Wcgeril', » 1950 
.1. v. d. Braak, , 1800 
H. Mouw Fz.. » 1728 

I VV. Reupkes. » 1624 
I F. W. Geurden. » 1609 
I .1. v. d. Haar, « 1327 

Gegund aan F. W. Geurden, 
i Wlnsuin, 12 April: het opruimen van het 
I afgebrande perceel en het bouwen van eene 
'nieuwe boerderij aandeEe, bij Winsum; ingek. 
,22 bilj., als: 

met zonder 
dekken dekken 

I L. Los, Bediun, ƒ 7400 / 6600 
IR. Wieringa. Ulruni. 7200 6700 
IK. Danbol'. Balloo. 7200 6200 

R. Zeel'. Eenrum, 7124 6574 
II. Nieland. Warfiiin, 6995 6230 
A. J. Bciininga, Beduin, 6893 6093 
II. v. Dijk, Den-Hoorn, 6890 6150 
N. Lell'ers. Uskwerd, 6849 5999 
B. v. Eerde, Ten-Post. 6790 6000 
G. Wolthuis. Beduin, 6760 603C 
F. Dieters, hellens, 6697 5891 
II. Moorman, Beduin, 6680 5930 
P. Moorlach, Ten-Post, 6770 
B. Jansen, Westerwijtwerd, 6666 5999 
L. Dekker. Beduin. 6630 5800 
K. Riepma. Onderdcndain, 6624 5849 
B. Kooi. Zuidhorn, 6593 5943 
B. Pestman. Ten Post, 6548 5778 
II. Smit. Bedum, 6500 6745 
W. II. Rothschall'er, Stedum, 6500 6675 
J. Pot. Stedum, 6444 5616 
H. Meijer, Obergum, 6990 5390 

Niet gegund. 
Kampen, 12 April: het graven van slooten 

cn greppels en het maken van schouw op 
landerijen van de gemeente Kampen, in 7 per
ceelen; minste inschr. waren: 
perc. 1, A. v. Bruggen, /' 489 

» 2, T. Voerman, » 53 
» 3, dezelfde, .-> 125 
» 4, dezelfde, » 79 
» 5, W. v. d. Steege, » 65 
» 6, P. Westera. > 11.25 
» 7, D. Penninkhof, » 28 
Alles gegund. 

te zamen ƒ 850.25 
Zul ren 12 April: het bouwen van een 

fouragemagazijn aan de Noorderhaven, onder 
beheer van den architect D. Lijsen; ingekomen 
8 bilj.. als: 
C. Bevelman, te Zutfen, / 16,694 
J. Schut, » Brummen, '» 16,390 
VV. Kerkmeijer. > Zutfen, > 16,215 
H. Haijtink, » idem > 15,985 
J. Rood, > Gorsel, » 15,504 
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to Groningen, / 4200 
B idem » 3990 
| idem i 8978 

idem » 3960 
A idem - 3818 
» !<l' III l 3670 
i idem D 3660 
I idem l 36*8 
1 idem » 3637 
i idem • 3629 

idem • 3572 

G. J. Carmiggelt & Zn., te Rrurmnen, ƒ 15,341 
W. C. Hannink, . Zutfen, • 16.182 
A. J . Uiterwijk, a idem a 15.044 

Kroningen. 12 April: liet afbreken van twee 
huizen en bet bouwen van een huis en twee 
pakhuizen in de Prinsenstraat voor E. M. Sim
meren, onder beheer van den architect K. Hoek-
zema: ingek. 11 bili., als: 
J . I. Toesnian, 
D. Dalmolen, 
J. Ibelings. 
W. Plcüsicr, 
E. W. Wietsema, 
G. Meulink. 
D. Dooijes, 
E. Berkenbosch, 
H. Janssen, 
D. S. Diddens, 
J. de Vries, 
gegund. 

».lingo 13 April, onder beheer van het 
ministerie van waterstaat enz.: lo. het weg
ruimen van de in de Doven-Merwede. onder de 
gemeente Slreuwijk. aanwezige overblijfselen van 
een wrak: ingek. 5 bilj., als: 
K. v. d. lande. te Brouwershaven, 
A. Fisscher, » 's-Bosch, 
A. J . Smit, a Rotterdam, 
A. v. d. Tak, a Goedereede, 
J. v. Gelder, a idem 

2o. het wegruimen van een in de rivier den 
Gelderschen Usel, nabij Oldburgcn. onder de 
gemeente Steenderen gezonken vaartuig; ingek. 
i bilj., als: 

te Doesburg, 
a Goedereede, 
I Doesburg, 
o Brouwershaven, 
a Dieren, 
a 's-Bosch, 
a Arnhem, 

Zullen. 13 April: het bouwen eenergemeente. 
school met bijlevering van het ameublement, 
onder beheer van den architect Alb. Nijland, te 
Utrecht; ingekomen 18 bilj.; als: 
J . G. Fukkink, Utrecht. 
J. v. Lunteren, Woudenberg, 
A. .1. Groneit, Utrecht, 
S. v. Soest, Mijdrecht, 
G. H. de Meij, en Th. J. v. Hulst, 

Maarsen, 
G. J. v. Heek. idem 
G. v. Rassel, Utrecht, 
H. Hageman, Maarsen, 
C. Verweij, Mijdrecht, 
H. Koren. Achttienhoven, 
P. J. de Graaf. Zuilen, 
G. I. v. Vloten. Utrecht, 
A. C. Willems, Vreeswijk, 
J. ds Rooij, Vleuten, 
E. G. Gerwig, Breukelen, 
J. Pos, Zuilen, 
H. Gril'lioen, Breukelen, 
D. Barncveld, Vreeswijk, 
gegund. 

W.enadrechl . 13 April: het opbreken van 
de bestaande grintbaan en het met keien be
straten van den weg van Woensdrecht naar 
Hoogorheide, lang 1600 M.; ingek. 14 bilj., als: 

bestraten met 
grèskeien feluykeien 

Popering, Bruimsse, ƒ 14,770 ƒ 13,270 

II. Leemans, 
J. Krap, 
Joh. v. Straten Jz., 
C. F. Kibbeling, 
Raming 

te Utrecht, 
a idem 
a Jutfaas, 
a lTtrecht, 

f 1184 
» 115SJ 
» 112i 
a 1123 

1200 

H. Giesen, 
A. v. d. Tak, 
H. Giesen, 
K. v. d. Linde. 
J. de Witt, 
A. Fisscher, 
Th. Meijer, 

/ 7979 
a 7345 
a 3050 
a 2074 
a 1415 

ƒ 2886 
a 2674 
a 2646 
a 23C0 
a 1993 
a 1887 
» 1750 

ƒ 15,592 
a 13,494 
a 13,100 
a 12,888 

a 12,690 
a 12.320 
a 12.278 
a 12,250 
a 12,222 
a 11,973.25 
a 11,850 
a 11,619 
» 11.078 
a 10,835 
» 10,798 
a 10,747 
a 10,550 
a 9,980 

A. v. 
C. Holier Cz., idem " 14,700 12,787 
J. de Jonge, Biezelinge. 14.230 13,430 
J B. Raanmakers, Wouw, 13,950 14.400 
F. N. do Rooij, Dinteloord, 13.349 13,649 

dezelfde, 13,199 13.399 
P. Bogaarts, Standdaarbuiten, 12,965 13.229 
A. Grollen. Woensdrecht, 11,900 12.400 
P. P. v. Opdnrp. idem 11,741 12,278 
G. W. Metsers, Ginneken, 11 697 12,045 
F. Niessen, Roermond, 11,660 14 000 
P. Dronkei-s, Kapelle (Zeel.), 11,625 11,999 
B. den Exter v. d. Brink, 

Krabbendijke. 11.697 12.000 
A. Fnudraine. Goes, 11,595 11,996 

Met grèskeien gegund aan A. Foudraine. 
Kral ingen. 13 April: het bouwen van een 

dubbel pand aan den Lagen Zeedijk, onder be
heer van den architect W. C'. C'ocpijn, aldaar; 
ingek. 6 bilj., als: 
A. v. Staveren, te Kralingen, 
R. Tiebout en B. Koert, a Rotterdam, 
N. Pons, a Kralingen, 
H. Lagerwaard, » Rotterdam, 
A. Looijmans, a idem 
H. Breur, a idem 

J 15,888 
a 14,942 
a 14,049 
» 13,900 
a 18,395 
a 12,827 

l ' i r r r l i t . 13 April: het verbeteren der woning 
op het bleekveld bij het hospitaal te Utrecht, I 
onder het beheer der genie, aldaar; ingek. 4: 
bilj,. als: 1 

fa.uda, 13 April, voor rekening der gemeente 
10. de demping en rioleering van 300 str. M. sloot 
langs de Boelekade; 
hoogste inschr. M. Bot, Vlaardingen, ƒ 8270 
minste a H. Jongenburger, Wad 

dinksveen, a 5940 
Raming a 73C0 

2o. het diepwerken der rivier de Usel; 
hoogste inschr. P. Broere, Krimpen a.'d. Usel, 

/' 744 
minste a D. Iv. Bons, Sliedrecht, a 475 
Raming a 700 

3o. het diepwerken der rivier de Gouwe; 
hoogste inschr. P. Broere, Krimpen a/d. Usel, 

ƒ 598 
minste a J . v. Herk, Ouderkerk 

a/d. Usel, a 292 
Raming a 600 

I 4o, 76 M. walbesehoeiing, aan do zwemschool; 
j hoogste inschr. (.'. P. W. Dessing, Gouda, ƒ 1600 
I minste a W. Bokhoven, idem a 1270 
I Raming a 1700 

Gr.nlngen . 14 April, voor rekening der ge-
{meente: lo. het verrichten van eenig verfvverk 
(voor het onderhoud der gemeentelijke bad- en 
'zweminrichting; ingek. 3. bilj.; minste inschr. 
i B. de Groot, te Groningen, voor ƒ 893. 

2o. het doen van eene verbouwing aan de 
onderwijzciswoning bij de school in de Sophia-
straat; mgek. 3 bilj.; minste inschrijver L. W. 
Wietzema, te Groningen, voor ƒ 262. 

Harlingen, 14 April: het maken en inhangen 
van oen stel buiton-ebdeuren in de groote sluis, 
aldaar; ingek. 6 bilj., als: 
L. Strak en Joh. Huisman, te Harlingen, f 1069 
H. Mooiinac, a idem a 963 

i G. Anema, I Mi.Hum. a 878 
Joh. Langenhorst, •• Harlingen, a 864 
J. Posthuma, » idem a 858 
Gebr. v. d. Meer, a idem a 750 
gegund. 

Utrecht, 14 April: het amoveeren van 2 
woningen en het bouwen van een koetshuis, 
stalling enz., in do Bekkersteeg, onder beheer 

j van den architect W. J. v. Vogelpoel; ingek, 10 
. bilj., als: 
i J. II. de Vos, te Utrecht, f 6820 
I B. J. v. Baaien, » idem • 6529 

B. Lorette, a idem a 6520 
1.1. Krap, a idem » 6495 
I II. M. ue Koir, a idem » 6460 
' C. v. Zeeland, a idem » 6445 
J G. Kuline, a idem » 6350 

G. Vermeer, a idem a 6340 
I H. J. Stolker, » idem » 6197 

J. v. Rees, a idem a 5450 
| Roermend, 14 April: het bouwen eener 
bisschoppelijke grafkapel op het kerkhof, onder 
beheer van den architect P. J. H. Cuijpers. te 
Amsterdam; ingekomen 5 bilj., als: 
M. Pollaert, te Maasniel, 
W. Reijuders, a idem 
11. Peetere, a Roermond, 
11. Nijskens, a idem 
L. Pauli, > idem 
gegund. 

tterlchem. 14 April: het bouwen van een 
stal voor 4 oflicierspaarden. te Gorichem, onder 
het beheer der genie, aldaar: ingekomen 5 
bilj., als: 
D. Sizoo, te Gorichem, J 2400 
F. A. de Joode, a Woudrichcm, a 2388 
A. G. de Pater, a Gorichem, a 2243 
C. Muilwijk, a idem a 2179 
J. J. Biillor Jz., » idem a 2123 
Raming a 2400 

NB. De aanbesteding van het maken van 
waterleiding in kazernegebouwen, te Gorichem, 
is verdaagd. 

Zaandam, 14 April: het maken der vereischte 
werken voor eene uitdieping van zijkanaal G, 
en eene uitdieping en uitbreiding van de lig
plaats voor zeeschepen, te Zaandam; ingek. 6 
bilj., als: 
C. Bos Az., te Dordrecht, f 63.900 
H. Bemiink. » Utrecht, a 58,900 
A. L. v. Wijngaarden, a Sliedrecht, a 56,850 
W. Goedkoop Dz., a Amsterdam, a 55,000 
A. Volker I./., a Sliedrecht, a 53,000 
G. A. v. Hattem, a idem a 49,700 

sliedrecht. 14 April: het herstellen der 
stormschade aan de kaden van de polders Kort
en Lang Ambacht, Molenplaat en Ronduit, in 3 
perceelen; aannemers waren: 
perc. 1, H. Dukel, Sliedrecht, ƒ 185 

a 2, C. Boelhouwers, Giesendam, » 78 
a 8, H. Dukel, Sliedrecht, a 150 

I 6468 
» 6411 
a 6285 
a 6194 
a 6150 

Andel (N.-Br.). 14 April: het afbreken van 
een woonhuis, schuur en bijgebouwtje, en het 
bouwen van een dubbel hoerenhuis niet wasch-
huis en aanliouw van een bestaande schuur, 
onder beheer van den architect M. A. TrelTere, 
to Gorichem; ingek. 10 bilj.. als: 
D. Sizoo. te Gorichem, ƒ 18.689 
A. de Later, a Almkerk, a 16.975 
J. Schullor, a Raair.sdonk, a 16.770 
P. v. Uriel, » Dordrecht, a 16,262 
A. de Swart. a Gnriclieni, a 16,768 

Housden, a 15,700 K. A. v. Rijswijk, 
V v. Gooi on D. O, 

de Graalf, a Ahnkerk, • 15 532 
A. Michael, a Aalburg, a 15.500 
W. Looijen, a Herwijnen. » 14.729 
P. Zijlmans, s Raauisdnnksveer. i 12,749 

••raiilngen. 15 April, voor rekening der 
provincie: lo. het verzwaren van 400 M. zeedijk 
ten zuidoosten Delfzijl en het gedeeltelijk her-
leggen dor daarop aanwezige steenglooüng. be
nevens het aanvullen daarvan met 600 M 1 basalt; 
ingek. 16 bilj., als: 

H. Smith, 
Meijers, 
Banning, 

Veldkamp, 
Formsma, 

J. Pott, 
G. Crone Az., 

Woldringh, 
Schreuder Jr., 
D. Rottschafer, 

v. Dijk. 
Hemmes Nz., 
N. Kruizinga, 
K. v, Buuren, 
H. Cusveller, 

te Almemmi, /' 11,889 
• Bedum, t 11.800 
* Zuidhorn, f 11.780 
» Bedum, 

Grijpskerk, 
1 11.738 

• 
Bedum, 
Grijpskerk, 11,635 

* Stedum, B 11.600 
i Ten-Boer, 

Zoutkamp, 
11,555 

i 
Ten-Boer, 
Zoutkamp, * 11422 

» Groningen, » 11,295 
» Bedum, ff 11.286 
* Groningen, ff 11.284 
» Farm sum. » 11.180 
» Groningen, > 11,081 
ff Delfzijl, t 10.796 
ff Staveren, 9 10.6SO 
• Delfzijl, ff 10,397 

12.160 Raming 
2o. het vernieuwen van een gedeelte beschoeiing 

aan dc westzijde der haven in het Boterdiep te 
Groningen; ingek. 4 bilj.. als: 
II. v. Dijk, te Groningen, ƒ 1260 
H. Formsma, a Grijpskerk, » 915 
G. Wolthuis, a Bedum. a 887 
G. Hazelhotf, » Oudepekela, » 883 
Raming a 920 

Haarlem. 15 April, onder het beheer der 
genie: lo. het herstellen en vernieuwen van 
zolderbalken, vloeren, glasramen en verdere 
voorzieningen aan militaire gebouwen, te Haar
lem; ingek. 6 bilj., als: 
Chr. Cooelens, te Haarlem, 
M. v, Ommeren, a idem 
M. Mulder, a idem 
I. S. v. Velthuijsen, a idem 
D. A. Braakenburg, a idem 
G. Toornvliet, a Gouda, 
Raming 

2o. het inrichten van een gedeelte der infante-
riekazerne te Haarlem, voor eene militaire school; 
ingek. 7 bilj., als: 
Chr. Cobelens, Haarlem, 
C. v. Reijendam, Haarleinmerliede-en-

Spaarnwoude, 
J. S v. Velthuijsen. Haarlem, 

/ 5680 
» 4913 
a 4889 
a 4878.50 

4645 
4765 
6300 

/ 7040 

a 7696 
nijsen. tlaarieiii, • 7530 

A. Koen en N. II. Braakenburg, Ovei veen. a 7078 
D. A. Braakenburg, Haarlem, a 7047 
M. v. Omroeren, idem a 6837 
M. Mulder, idem • 6789 
Raming a 7400 

Middelburg, 15 April; het driejarig onder
houd van eenige werken bij de Oude Hoeve, aan 
de nonivlzijde van het eiland Schouwen, behoo-
'ende tot de zeewerken iu de provincie Zeeland, 

ingek. 7 bilj., als: 
M. v. d. Hoek, 
L. J . Kappers, 
W'. Rhigelberg, 
0. Bolier Cz., 
H. .1. Romeijn, 
H. C. v. d. Ende, 
P. Vink, 
Raming 

te Neuzen, 
» Renesse, 
') Duivendijke, 
I Bruinisse, 
a Burg, 
a Zieriksee, 
a Noordgouwe, 

per jaar 
ƒ 8796 
a 8610 
a 3590 
» 3536 
a 3467 
» 3461 
» 3874 

4048 
•-Huge. 15 April: het leveren, bereiden tegen 

bederf, vervoeren en opslaan aan palen enschoor-
palen, voor de behoefte van de Rijkstelegraaf iu 
1888; ingek. 5 bilj., als: 

boven tarief 
Grall. Casselsche Sagmiihlenver-

waltung, Neusorg (Beieren), 28 pCt. 
beneden tarief 

8 p C t . 
10'/. 

.1. 1. v. d. Eerden Pzn., Bokstel, 
11. Jansen, Didam, 
J. H. v. Hoogerwou, Bokstel, 16 
E. HalTmans, Well, 19»/,; 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van ZATERDAG 23 APRIL 1887. 

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, 35 April . 
Maastricht, te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het gedeeltelijk vernieuwen van de 
ophaalbrug over de Zuidwillemsvaart te De Biest, gemeente Weert, en 
het gedeeltelijk verbouwen van het magazijn., aldaar, tot brugwachters
woning, in twee perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district 
en den ingenieur Be kaar, beiden te Maastricht. Aanw. gehouden. Raming 
perc. 1 f 6770, perc. 2 ƒ 2850. 

Caicertruldenberg, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur 
der genie, te 's-Bosch, in het hotel Santbergen: het eenjarig onderhoud 
van de werken en kazernegebouwen enz., te Geertruidenberg. Bilj. 
inzenden uiteriijk 24 April, vóór 3 uren, op het bureau der genie, te 
Geertruidenberg. Inl. bij genoemden ingenieur en den opzichter van 
fortilicatiën, aldaar. Raming f 4460. 

Maassluis, te 12 uren, door den directeur der maatschappij voor 
zeevisscherij, in het koffiehuis Bellevue: het bouwen van een pakhuis 
aan de Haringkade. aldaar. Inl. bij den architect R. P. Stuivinga. Aanw. 
gehouden. 

Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van 300 MP kiezelzand voor de voetpaden in het 

Valkenberg; 
2o. het leveren van ongeveer 5B0 M 3 gemalen leem voor het 

waterdicht maken van den vijver in het Valkenberg; 
3o. het verven enz. van de hout- en ijzerwerken van de gevels van 

het gebouw der ambachtsschool; 
4o. het verven van de buitenhout- en ijzerwerken van het gebouw 

voor lijders aan besmettelijke ziekten-
5o. liet verven van de hout- en ijzerwerken van de gevels van het 

schoolgebouw voor kosteloos lager onderwijs met de daarbij behoorende 
onderwijzers woning, in de Nieuwehuizen. 

Aanw. gehouden. 
Har li ng en. te 1 uur, door burg. en weth.: het rioleeren en bestraten 

der Spuistraat. Aanw. gehouden. 
Zuidhorn, te 4'., uren, door Ja. van Bruggen: het gedeeltelijk af

breken en vergroot herbouwen van zijn woonhuis en het inrichten van 
een gedeelte ervan tot gemeentehuis. Inl. bij den architect M. Viets, 
•p Zuidhorn. Aanw. 25 April, te 1 uur. 

Sneek, te 6 uren, door de Wed. J. W. Rooswinkel: het bouwen 
van een heerenhuis met achtergebouw en bijbehoorende werken. 
Aanw. gehouden. 

Groningen, te 8 uren, door den architect G. Nijhuis, in het 
koffiehuis van H. Piel: het verbouwen van het perceel C no. 82, inde 
St.-Jansstraat. Aanw. gehouden. 

Dinsdag, 2rt April . 
Gorichem, te 10 uren, dooor den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, op het bureau der genie: 
lo. het éénjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen, te 

Gorichem, te Vuren en bij de sluis te Dalem. Raming /' 6250; 
2o. het éénjarig onderhoud van de werken van de nieuwe Hollandsche 

waterlinie, aan de Linge, en van daar tot de Lek. Raming / 4100; 
3o. hot éénjarig onderhoud van de werken en kazernegebouwen, te 

Woudrichem en te Loevestein en de forten bezuiden de Waal en Mer-
wede. Raming ƒ 5150; 

4o. het éénjarig onderhoud der werken van het inundatiekanaal uit 
de Waal, beneden Tiel, naar de Linpe. Raming ƒ 600. 

Rilj. inzenden uiterlijk 25 April, voor 3 uren. 
Utrecht , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het eenjarig onder
houd van de: 

lo. werken en kazernegebouwen enz., te Utrecht en op de plaats bij 
Zeist. Raming / 12,200; 

2o. werken in de Nieuwe Hollandsche waterlinie, van af de Klop tot 
en met Vreeswijk. Raming ƒ 12,500; 

3o. werken in de stelling van Honswijk. Raming ƒ 2500; 
4o. werken te Wijk-bij-Duurstede en van daar tot Üdijk. Raming i 

ƒ 2100, en 
Bo. eene verving van kazernegebouwen. Raming ƒ 1600; 
6o. eene verving aan werken en gebouwen in de stelling van Honswijk 

en van forten nabij Utrecht. Raming ƒ 2600. 
Bilj. inzenden uiterlijk 25 April, voor 3 uren. 
Hellevoetaluls, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, in kamer A 16, van kazerne no. 1: 
lo. het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen te Hellevoet-

sluis, onder het beheer der genie, aldaar. Raming ƒ 5100; 
2o. het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen te Rrielle, 

onder het beheer der genie, te Hellevoetsluis, Raming ƒ 6250; 
3o. eene verving van werken en gebouwen te Hellevoetsluis, onder 

het beheer der genie, aldaar. Raming / 2000; 
4o. eene verving van werken en gebouwen te Brielle, onder het 

beheer der genie, te Hellevoetsluis. Raming ƒ 1500. 
Bilj. inzenden uiterlijk 25 April, vóór 3 uren. 
Neusden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te 's-Bosch, in »het Wapen van Amsterdam': het eenjarig onderhoud 
van de werken en gebouwen te Heusden. Bilj. inzenden uiterlijk 25 
April, vóór 8 uren, op het bureau der genie, te Heusden. Inl. bij ge
noemden ingenieur en den opzichter van fortificatiën, te Heusden. 
naming / 2406. 

Scherpenlsse (Zeel.), tc 11 uren, door het best. der waterkeering van 
het calamiteuse waterschap Scherpenisse, bij C'. Elenbaas: het herstel, 
de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88 van do aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiing werken aan bovengenoemde waterkoeling. Aanw. 
gehouden. 

Burg (Zeel.), te 11 uren, door het bestuur der waterkeering van den 
calamiteusen Burg- en Westlandpolder, in het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 Anil '88 van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de wiiterkeering van genoemden 
calamiteusen polder. Aanw. gehouden. 

Kaarden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in de kazerne Oud-Molen: 

lo. het eenjarig onderhoud der werken te Naarden. Raming /' 4500; 
2o. het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., aldaar Raming 

J 3100; 
3o. eene verving van werken te Xaarden. Raming ƒ 11C0; en 
4o. het herstellen van daken en vloeren in kazernegebuow te Xaar

den. Raming ƒ 1300. 
Bilj. inzenden uiterlijk 25 April, vóór 3 uren. 
Arnhem, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in »de Harmonie": het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., 
te Arnhem en dat der werken en gebouwen van het fort bij Wester
voort, onder het beheer der genie, te Arnhem. Bilj. inzenden uiterlijk 
25 April, vóór 3 uren. Raming ƒ 5250. 

Zwolle, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, in 
het Odeon: 

lo. het eenjarig onderhoud der kazerne- en andere gebouwen en 
werken, te Zwolle. Raming ƒ 2800; 

2o. het eenjarig onderhoud van de gewone werken en kazernegebou
wen in de legerplaats bij Oldobroek. Raming ƒ 3550; beide onder het 
het beheer der genie, te Zwolle. 

Bilj. inzenden uiterlijk 25 April, vóór 3 uren. 
Bergen-op-Zoom, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur 

der genie, te Breda, in het koffiehuis »de Draak": 
lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Bergen-

op-Zoom. Raming f 7600; 
2o. het doen van vernieuwingen en herstellingen van onderscheiden 

aard aan kazeroegebouwen enz., te Bergen-op-Zoom. Raming f 3350; 
3o. het vernieuwen van een gedeelte der lei- en dakbedekking van 

de kazerne Prinsenhof, te Bergen-op-Zoom. Raming f 1150. 
Bilj. inzenden uiterlijk 25 April, vóór 8 uren, bij den hoofdopzichter 

van fortificatiën, te Bergen-op-Zoom. Inl. bij genoemden hoofdopzichter. 
Groningen . te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van plankbesehoeiingen met 
en zonder steenstapeling langs den kanaalboord van den Rijks-grooten-
weg van Groningen naar Delfzijl. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Leeuwarden, den ingenieur en den opzichter Raammaker, te Groningen, 
en den opzichter Stratingh, te Delfzijl. Aanw. gehouden. Raming ƒ 6000. 

Schevenlngen, te I uur, in bef koffiehuis van Peeters: 
lo. a. het sloopen van een koffiehuis, gelegen aan de Keizerstraat 370 

aldaar, en twee daaraangrenzende woonhuisjes 366 en 368; b. het 
daarterpluatse opbouwen van een koffiehuis met achterwoning en 
bovenhuis; 

2o. liet restaureeren van een gebouw, gelegen aan de Heem raad straat 
348 en 350, aldaar. Inl. bij den architect A. J. Jansen, te Rumpt. Aanw. 
gehouden. 

Amsterdam, te 2 uren, door het best. der bouwmaatschappij tot 
verkrijging van eigen woningen, in het gebouw van het Amsterdainsche 
Werkmansbond, Spuistraat hoek Kattegat: 

lo. het bouwen van 34 perceelen op een terrein naast de in-aanbouw-
zijude perceelen aan dc Hugo-de-Grootstraat; 

2o. het schilderen en oliën en bijkomende werken van 60 woonhuizen, 
gelegen aan de Czaar-Peterstraat enz. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 459, het maken en 
verplaatsen van den onder- en bovenbouw van waterkranen, het opbre
ken, leveren en leggen van gietijzeren waterleidingen met toebe-
hooren, op het station Rozendaal. Aanu. gehouden. (Zie advert, in 
B«. 16.) 

Doetlehem, te 6 uren, namens J. R. Mij ink, in het Heerenlogement: 
het bouwen van een woonhuis rnet achterhuis, schuren, stallen enz., en 
het amoveeren van een bestaand huis, een en ander op de bouwplaats 
Westoever, aldaar. Aanw. 25 April, le O1;', uren. 

Apeldoorn, te 7».2 uren, in het café Van den Burg: het maken van 
een woonhuis in de Marialaan. Inl. bij den bouwkundige J. A. Wijn, 
aldaar. 

KtecnwIJk, door den aannemer F. Aberson: het ver! werk van aide 
Rijkswerken langs den Rijk.» weg en Drentsche Hoofdvaart, van af de 
Punt, gemeente Vries, tot aan de Haarsluis in de gemeente Dwingeloo. 

Ben-Ham (Ov.), door kerkvoogden der Herv. gemeente, ten huize 
van den logementhouder G. Middendorp: het schilderen van het geheele 
meublement in de kerk. Aanw. in de kerk, te 0 uren. 

Woensdag, 17 April . 
's-Booch, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw op den Uilenburg: het eenjarig onderhoud van de werken, 
gebouwen enz., te 's-Bosch, St.-Andries, Crévecoeur enz. Bilj. inzenden 
uiterlijk 26 April, vóór 8 uren. Raming ƒ 10,000. 

Haarlem, te 10 uren, door den luitenant-kolenel, eerstaanwezend-
ingenieur der genie, op het bureau der genie: 

lo. het maken van een fort bij IJmuiden (6e gedeelte). Raming 
/ 68,500; 

2o. het eenjarig onderhoud van werken, gebouwen enz. Raming ƒ8500; 
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3o. eene gedeeltelijke binnenverving der groote kazerne en eenige 
andere verfwerkon. Raming ƒ 700. 

Bilj. inzenden uiterlijk 26 April, vóór 3 uren. 
's-llage, te 11 uren. door bot ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud en herstel der werken aan den Hook-van-Holland, van 1 Mei 
'87 tot en met 30 Juni '88. Inl. hij den eerstaanwezend-ingenieur, te 
Rotterdam, en de opzichters Van Bloois. Lokker Sr. en Staal, te Hoek-
van-Holland. Aanw. gehouden. Raming f 134.750. 

• -Il'.ge. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van 7 dwarskribben aan den linkeroever van den Nedcr-Rijn, in 
de gemeente tienden, prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaien 52 
en 54. Inl. hij den hoofdingenieur Van Oieseti, te's-Hage, den ingenieur 
te Utrecht, en den opzichter Mann, te Reenen. Raming / 20,000. 

Delft, te 11 uren, door den eei-staanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, op het bureel voor de schutterij: 

lo. het eenjarig onderhoud der kazernegehouwen enz., en der werken 
te Delft. Raming ƒ 10,360; 

2o. eene buitenvèrving van werken te Delft. Raming ƒ 2600. 
Bilj. inzenden 26 April, vóór 3 uren. Inl. bij genoemden ingenieur 

en den hoofdopzichter van fortificatiën, te Delft. 
TakozIJl (Fr.), te 11 uren, door het dijksbestuur van het waterschap 

»de zeven Grietenijen en Stad-Sloten", te Lemmer: het maken van 
paalwerken eu kistvullingen, het herstellen van metselwerk aan de sluis 
te Takozijl, het leggen van eene bevloering bij 12 ijzeren kokerstekken, 
het leveren van stroo en rijshout, het verven van dijksstekken, het 
maken van een rijsberm, enz. 

Jl ei slan Ier (Er.), te 12 uren, door den architect D. Bnoijenga: eene 
vertiininering aan de schuur en het lijtshuis op de plaats, bewoond 
door M. Hiemstra, onder Ee. Aanw. gehouden. 

Hintham (N.-Br.). te 12 uren, door de architecten Scheltema en 
Knoops, te Nijmegen: het bouwen van eene kerk met toren en consisto
riekamer voor de Ned. Herv. gemeente, te Hintham. Inl. bijgenoemde 
architecten. Aanw. 25 April, te 12 uren. 

Belsward, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het opbreken der bestrating in de Kerkstraat van af de brug over 

de Broeregracht tot aan de Jongetnastraat, het vervoeren van de bal-
steeneu en de overtollige aardspecie en het opnieuw bevloeren van dit 
gedeelte Kerkstraat; 

2o. het bestraten van de Knossingerlaan met aanwezige balsteenen, 
met hijlevering van zand enz.; 

3o. liet bestraten van de Beurtmanskade, met bijlevering van tekort
komend zand, steen enz. 

Kampen, te 12'/, uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Zwolle, in het hotel des Pays-Bas: het eenjarig onderhoud der ka
zernegebouwen enz., te Kampen. Bilj. inzenden uiterlijk 26 April, vote 
3 uren, bij den opzichter van fortilicatiën, te Kampen. Raming ƒ 5850. 

Arnhem, te 3 uren, door den architect J. H. Hendriks Jr., in het 
koffiehuis van J. W. Mulder: het afbreken en daarna wederopbouwen 
van diens huis. 

Amulcrdam. door Rijks en Huissant: het verbouwen van een perceel 
op de Rozengracht 129—131. Inl. bij den architect G. B. Salm. 

Honderdag, 2*1 Apri l . 
Zutfen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in liet logement de Zon: het eenjarig onderhoud van de werken, kazerne
gebouwen enz., te Zutfen. Bilj. inzenden uiterlijk 27 April, vóór 3 uren. 
Raming ƒ 5310. 

Zevenbergen (N.-Br.), te lO'/a uren, door het best. van het water
schap voor de stoombemaling van den Nassau-, den Arenberg- en den I 
Blokpolder: het bouwen van eene woning op het erf van het stoomge
maal in den Nassaupolder, onder Klundert-

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan iiet 
gebouw van het prov. best.: het leveren en verwerken van Noordsche 

franietblokken in den golfbreker langs het Zuiderhavenhoofd te IJmuiden, 
ehoorende tot de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofd

ingenieur, tc Haarlem, en den ingenieur de Kruijn. te Amsterdam. , 
Aanw. gehouden. Raming f 14,880. 

Haarlem, te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren van hrik en steen en het i 
bestorten der lleldersche zeewering, behoorende tot de rijkszeewerken [ 
in de provincie Noord-Holland, in twee perceelen. Inl. bij den hoofd- | 
ingenieur, te Haarlem, en den ingenieur De Welcker, te Alkmaar. Aanw. i 
genouden. Raming perc. 1 f 1875, perc. 2 ƒ 10,125. 

Naarden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in de kazerne Oud-Molen: 

lo. het eenjarig onderhoud der werken langs de Vecht, van Muiden 
tot Hinderdam. Raming ƒ 3500; 

2o. het eenjarig onderhoud der werken en kazernegebouwen langs de 
Vecht, van Kijkuit tot Maarseveen. Raming ƒ 3770. 

Bilj; inzenden uiterlijk 27 April, vóór 3 uren. 
Reaenburg. te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 140 I 

stère grint en 40 stère grintzand. 
Grave, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 

Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud der kazerne-

Êebouwen enz., te Grave, onder het beheer der genie, te Nijmegen, 
iilj. inzenden uiterlijk 27 Maart, vóór 3 uren, te Grave. Raming J 2600. 
Varseveld, te 11 uren, door burg. en weth. van Wisch: delevering 

van 250 M 3 grint ten behoeve der wegen, binnen die gemeente gelegen. 
Delft, te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland: 

het vervoeren en verplanten van 10,000 bossen riet langs het strand, 
ten dienste der zeewering. Bilj. inzenden 27 April, vóór 7 uren. 

Haarlem, te II uren, door het prov. best: het onderhoud van het 

gebouw van het prov. best. van Noord-Holland, te Haarlem, van den 
ag der goedkeuring van de besteding tot 31 Dec. '88. Inl. by den 

hoofdingenieur, te Haarlem. Aanw. gehouden. 
's-Bosch, te 12 uren, door het prov. best: het opruimen der bestaande 

en het maken van eene nieuwe brug over de Oude Lei, in den provin
cialen weg van Tilburg naar Hilvarenbeek. Bilj. inzenden uiterlijk 27 
April, vóór 12 uren. Aanw. gehouden. Raming / 1960. 

'•-•••ge, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: het ijzer
werk voor onderstellen va ngocderen-, platte-, langhout- en zandwagens, 
ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Dordrecht, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Breda, in het lokaal van J. C. van der Horst: het eenjarig onderhoud 
van de werken en gehouwen te Dordrecht, onder het beheer der genie 
te Breda. Bilj. inzenden uiterlijk 27 April, vóór 3 uren, bij den opzichter 
van fortilicatiën, aldaar. Raming ƒ 5150. 

Deventer, te 2 uren, door het'best. der sociëteit de Hereeniging, op 
een der bovenzalen der Binnensociëteit: het bouwen van een Buiten
sociëteit over den Usel, bij Deventer. Aanw. 27 April, te 11 uren. (Zie 

• advert, in n°. 16). 
Haaksbergen (Ov.i. te 3 uren, in het logement Morsinkhof: 

f lo. van wege II. W. Jordaan: a. de verbouwing van zijn huis te 
I Haaksbergen; b. eenige verbouwing aan zijn boerenhuis op 'terve 
I Scholten Hagen. uur gaans van Haaksbergen; 

2o. van wege F. J. Jordaan: het bouwen van een koepel met toebe
hooren op 'terve Het Raa. ongeveer uur gaans van Haaksbergen, 
Aanw, te 10 uren, te beginnen hij perc. 1. 

Wclsum (Fr.), te 5 uren, door de commissie van beheer van den 
kunstweg van het Blokhuis naar Heerde, bij J. de Winter: de levering 
vrachtvrij op den wal, vóór of op 1 Juli e. k., van 320 stère zeer grove 
berggrint. 

Breda , tc 7 uren, door den architect i. A. Oomes, namens W. D. 
van Berge, in het café Neuf: het bouwen eener achterzaal. Aanw. 25 
April, te 11 uren. 

Groningen, te 8 uren. door den architect K. Hoekzema. in het 
kofliehuis »het Wapen van Zuid-Holland": het bouwen van cen pakhuis 
met bovenwoning op een terrein aan de verlengde Nieuwe-Ehbingestraat, 
met de leverantie van al het daartoe benoodigde. Aanw. 25 April, te 
11 uren. 

Vrijdag, 29 April . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verrichten van baggerwerk op de 
Shktong en in de Oosterhaven te Neuzen. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het lie district te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 8000. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz , aan 
het gebouw van het prov. best: het maken van een paar buiten-
vloeddeuren in het buitensluishoofd van de Oostsluis te Neuzen. Inl. bij 
den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, ea den ingenieur, 
te Neuzen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 3700. 

Nijmegen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
op het bureau der genie: 

lo. het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., te Nijmegen. 
Raming f 5550; 

2o. het éénjarig onderhoud van de werken te Nijmegen. Raming/' 1200; 
3o. eene verving van kazernegebouwen enz., te Nijmegen. Raming ƒ 1400. 
Bilj. inzenden uiterlijk 28 April, vóór 3 uren, 
Gorirhem, te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Alhlasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, in den Doelen: 
lo. het doen van eenige perceelen belangrijke aardewerken onder de 

gemeenten Hardinksveld, Giesendam, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasser-
uam, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en I.angerak; 

2o. het leveren van grint, rivier- en biggelzand. het vervoeren en 
verspreiden van grint en zand over den dijk langs de Noord. 

'•-Bosch, te 101/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.- het voltooien der hasaltsteenglooiing 
langs den Keizersdijk, in den Rijks-grootenweg van Sleeuwijk naar 
Breda, gemeente Raamsdonk. provincie Noord-Brabant Inl. bij den 
hoofdingenieur, te 's-Bosch, en den ingenieur, De Jong van Beek en 
Donk en den opzichter Hcnkelman, beiden te Breda. Aanw. gehouden. 
Raming / 4220. 

Kolljnsplaat (Zeel.), te 11 uren, door het best. van den polder Oud-
Noordbeveland, in het gemeentehuis: de levering van 238 scbeepston 
gesorteerde Doorniksche steen; 348 scheepston brikken; 135 scbeepston 
gesorteerde Lessinesche steen; 80 scheepston afval van Lessinesche 
steen; 120 scheepston gesorteerde Vilvoordsche steen; 1000 stuks 
gecreosoteerde dennen perkoenpalen en 2200 stuks masthouten staken. 

Kolijn'plaat (Zeel.), te 11 uren, door het best. van den polder Nieuw-
Noordbeveland, iu het gemeentehuis: de levering van 110 scheepston 
gesorteerde Vilvoordsche steen ; 160scheepston gewone idem; 20 scheeps
ton brikken en 1800 stuks eiken perkoenpalen. 

Zeist (L'tr.), te 11 uren, in het hotel du Croix: het bouwen van een 
buitenverblijf op het landgoed Pratlenhurg onder Reenen. Inl. bij den 
architect E. G. Wentink. Aanw. 26 April, te 12 uren. 

Groningen, te 12 uren, door het prov. best.: het vernieuwen der 
beschoeiing bij- en het verdiepen van de haven te Oldehove. Inl. bij 
den hoofdingenieur en den ingenieur, te Groningen, en den opzichter 
H. Veenhuis, te Zuidhorn. Aanw. gehouden. 

Vlissingen, te 2 uren, door den eei-staanwezend-ingenieur der genie, 
te Breda, in het hotel de Commerce: 

lo. het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen enz., te 
Vlissingen en Rammekens. Raming ƒ 6100; 

2o. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Middel
burg. Raming f 2450. 

Bilj. inzenden uiterlijk 28 April, vóór 8 uren, bij den opzichter van 
fortificatiën, te Vlissingen. 

Zaterdag, SO April. 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: het rioleeren en bestra

ten van eenige straten, gelegen buiten den Noordenberg, aldaar. Aanw. 
26 April, te 2 uren. 

Leeuwarden, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, tc Zwolle, in het koffiehuis van II. Schaap: 

lo. het éénjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., te Leeuwarden. 
Raming ƒ 4770; 

8o. eene gedeeltelijke verving van kazernegebouwen enz., te Leeu
warden. Raming f 1700. 

Bilj. inzenden uiterlijk 29 April, vóór 8 uren, bij den opzichter van 
fortificatiën, te Leeuwarden. 

Amaterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-
ingenieur der genie, op het bureau der genie: het maken van een 
fori, in de Zuiderzee, aan het Pampus (le gedeelte) Bilj. inzenden 
uiter 2» April, vóór 8 uren. Raming / 265,000. (Herbesteding.) 

Nieuwkoop (Z.-H.), te 11 uren, door dijkgraaf en heemraden van den 
polder Nieuwkoop, in het logement van T. Heeman: het eenjarig onder

houd van- en de vereischt wordende reparatiën, vernieuwingen en 
leverantiën aan de wind-en stoumr»olens, bruggen, dammen, beschoeiin-
,r,.|i. hekken, scheringen, duikers, stortehedden, de sluis niet shtisvvach-
terswoning te Kattenbrug en verdere getimmerten des polders, van af 
den dag der goedkeuring tot ultimo April' 88, in 5 perceelen, Inl. bij den 
inspecteur des polders M. Quartet, te Nieuwkoop. 

's-Hage, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
op het bureau der genie: 

lo het doen van herstellingen en verbeteringen in en bij militaire 
gebouwen, te 's-Hage. Raming ƒ 15,310; 

2o. het doen van verbeteringen aan de Alexanderskazcrne, te 's-llage. 
Raining / 4400. 

Hilj. inzenden uiterlijk 29 April, voor 3 uren. 
ven/.en. te II 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 3850; 
2o. het éénjarig onderhoud van de zeeweringen te Neuzen. Raming 

f 4200. 
Hilj. inzenden uiterlijk 29 April, vóór 3 uren, bij den opzichter van 

fortificatiën, te Neuzen. 
Winterswijk (Geld.), te 11'/, uren, door het kerkbestuur der Ned. 

Herv. gemeente, ten huize van den koster Popping: het afbreken en 
wederopbouwen van eene der pastoriën in de Misterstraat, met bijhe-
hoorende werken. 

<;»r red ijk (Fr.), te 11 uren. door het polderbestuur van het 6e en 
7e vcendistrict onder Opsterland en Engwirdcn, in het logement de 
Koren bears: 

lo. het eenjarig onderhoud en de vereischte reparatiën, vernieuwingen cn 
leverantiën aan windmolens, bruggen, sluizen, duikers, gebouwen, dam
men, hekken cn stekken enz., van den dag der gunning tot 1 Mei '88, 
in 5 perc.; 

2o. het eenjarig onderhoud van wegen en kanalen enz., van den dag 
Jei gunning tot 1 Mei '88, in 1 perc. 

Amersfoort. te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, in dc sociëteit Amicitia: 

lo. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Amers
foort. Raming / 6200; 

2o. het eenjarig onderhoud van de werken in de Grebbelinie en de 
linie in de Neder-Betuwe. Raining ƒ 1460; 

So, eene buitenvèrving van de kazerne voor bereden wapeni tc Amers
foort. Raming / 750. 

Hilj. inzenden uiterlijk 29 April, vóór 3 uren, Aanw. 26 April, te 
10 uren. 

H e n g e l o » . te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bijbouwen van 2 schoollokalen aan school B, staende aan de 

llaaksbergerstraat; 
2o. het vergrooten van het raadhuis met het maken van eenige ver

anderingen en herstellingen in het bestaande gebouw. 
Aanw. 26 en 30 April, telkens te 10 uien. 
Rotterdam. le 12 uren, in het café Frascati: het houwen van een 

pand aan de Witte-do-Withstiuat. Inl. hij den architect VV. t'. Coepijn. 
Aanw. 27 April, te 12 uren. 

Maastricht. te 1 uur, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Nijmegen, op het bureau der genie: het éénjarig onderhoud der 
kazernegeliouvven enz., te Maastricht, onder het beheer der genie, te 
Nijmegen. Bilj. inzenden uiterlijk 29 April, vóór 3 ren. Inl. bij den 
hoofdopzichter der genie, aldaar. Raming f 7450. 

Klundert (N.-Br.), te 2 uren, ten kantore van den tijdelijk-rent-
mecster: het doen van timmer- en metselwerken aan domeinhoeven en 
andere gebouwen in het rentambt Niervaart onder Klundert. Inl. bij 
den bouwkundige J. Mol, te Zevenbergen. Aanw. 26 April, te 9 uren. 

Franeker, door burg. en weth.: de levering van 300 stèregewasschen 
grote riviergrint. Inl. bij den gemeente-architect. 

Maandag, 2 Hel . 
Venloo. tc 9 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 

•Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van de 
kazernegebouwen enz., te Venloo, onder het beheer der genie, te Nij
megen. Bilj. inzenden uiterlijk 1 Mei, vóór 3 uren. Inl. bij den hoofd
opzichter van fortificatiën, aldaar. Raming ƒ 7950. 

Mddeburen (Gron.), te 11 uren, door liet best. van het waterschap 
Dnurswold, ten huize van Kuiper: het baggeren van het Weiwerdei-
maar, Wagenborgermaar, Munnekesloot en Siddebuurster Schipsloot. in 
2 perc. Aanw. 25 April, te 10 uren, aanvang bij de sluis te Farmsuin. 

s-llage, te l l ' / j men, door het prov. best.: het opruimen van de 
onvoltooide spoorwegbrugwerken in het vaarwater ode Zijl" onder de 
gemeente Leiderdorp. Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-llage. Aanw. 
27 April, te 10 uren. Raming ƒ 7500. (Zie advert, in »». 17.) 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vergrooten van het pathologisch laboratorium dor universiteit; 
2o. de voortzetting van het Pneumatisch buizennet, volgens het 

Li< rnurstclsel in de wijk, tusschen de Ruijsdaelkade in den Amstel, en 
''et leggen van hoofdhuizen met een reservoir langs en bij een blok 
huilen van de Maatschappij tot het verkrijgen van eigen woningen, 
buiten de Raampoort. (Zie advert, in »°. 17.) 

Gorlchem, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van hetwater-
sehap van de Linge-uitwatering, in den Doelen: 

lo. het gewoon jaarlijksch onderhoud van- en vernieuwingen aan de 
kunstwerken, behoorende aan het Lingekanaal, en het maken van be
schoeiingen bij liet stoomgemaal te Steencnhoek, in 2 perc.; 

2o. het vernoogen van een gedeelte binnenberm en het binnentalud 
van den Noordcrkanaaldijk, het opmaken van zeebraken, benevens rijs-, 
t̂eenglooiings- en onderhoudswerken; 
3o. het wieden der grienden en het maken der banwerken aan de 

landen, tot gezegd waterschap behoorende en gelegen onder Gorichem 
' i ' Hardinksveld; 

4o. het schoonmaken van het kanaal. 
Aanw. 26 April, te 10 uren, te beginnen aan de sluis te Gorichem. 
Hoermond, te 1 uur, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
Nijmegen, op het bureau der genie: het éénjarig onderhoud van de 

azernegebouwen enz., tc Roermond, onder het beheer der genie te 

Nijmegen. Bilj. inzenden uiterlijk 1 Mei, vóór 3 uren. Inl. bij den op
zichter van fortilicatiën. aldaar. Raming ƒ 8200. 

Amsterdam , te 2 uren, door de Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 
in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: 

lo. Bestek 404, het leveren van 20,000 stuks halfronde en 1500 stuks 
vierkante eikenhouten dwai-sïiggers. in 2 perceelen; 

2o. Bestek 405, de levering van ongeveer 804 M ' eikenhout voor 
wissels. (Zie advert, in n°. 16.) 

•Apeldoorn, te 2 uren, door het best. van den dorpspolder, bij Eiken
dal aan de Loobrug : het schoonmaken der waterleidingen van genoemden 
dorpspolder ged. '87. 

Rijswijk (Z.-H.), door I. VV. Schuurman: het amoveeren van een 
bestaande en het bouwen eener nieuwe veestalling enz., aan de bouw
manswoning, genaamd Woudhoeve, aan den Woudweg onder Schipluiden. 
Aanw. 27 April, te 4 uren. 

Loosdrecht, door burg. en weth.: het doen van herstellingen en 
vernieuwingen aan de Mijndensche sluis, onder die gemeente. Inl. bij 
den bouwkundige H. G. do Kort, te Ouderkerk a/d. Amstel. 

Dlnsdog, S Mel. 
Groningen, te lOuren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Zwolle, iu de biireaukamer van den opzichter van fortilicatiën: het 
eenjarig onderhoud der kazerne- en'andere gebouwen en werken, te 
Groningen. Bilj. inzenden uiterlijk 2 Mei, vóór 3 uren, in genoemde 
burcuiikamer. Raining ƒ 6500. 

Zutfen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in bet logement »de Zon": het eenjarig onderhoud van de kazerne-
gebouwen enz., op de legerplaats hij Milligen, onder het beheer der 
genie, te Zutfen. Bilj. inzenden uiterlijk 2 Mei, vóór 3 uren. Raming ƒ3610. 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het houwen van eene nieuwe Voogds-
woning op het oosteinde van het eiland Rottum. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur, te Groningen, en den opzichter 
Stratingh, te Delfzijl. Aanw. 26 April. Raming / 10,000. 

Dlrksland, te 3 uren, door het best der gemeene uitwatering van 
Dirksland, in het gemeentehuis: de levering van p. m. 10.5 kub. M. 
Escaussijnsche hardsteen, ten behoeve der schutsluis, aldaer. Inl. bij den 
opzichter II. Westhoeve, te Dirksland. 

Kotterdam, in het Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerk op het 
terrein der gasfabriek aan den Oostzeedijk. 

Woensdag, 4 Hel. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: de 

uitvoering van hentellingen en vernieuwingen aan de Rijks-rivierwerken 
op het Zwolsche Diep, met het onderhoud dier werken en de afbake
ning van bet vaarwater, van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-IIage, en den ingenieur Ramaer, 
te Kampen. Aanw. 27 April. Raming ƒ 13,700. 

'•-Dage, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Oude-Maas, tusschen de 
kilometerraaien 118 en 120, onder de gemeente Dordrecht behoorende 
tot de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom en den opzichter De 
Kiewit, beiden te Dordrecht. Aanw. 27 April. Raming ƒ 20,000. 

Winterswijk, te 11 uren, in de sociëteit de Eendracht: het doen 
van eenige veranderingen aan een woonhuis aan de Markt, aldaar, 
tocbehoorende aan Mr. H. C. J. Willink. Aanw. 3 Mei, te 10 uren. 

Donderdag, 5 Mei. 

Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-
ingenieur der genie, aldaar, op het bureau der genie: het doen van 
verschillende voorzieningen enz. aan kazernegehouwen te Amsterdam. 
Bilj. inzenden uiterlijk 4 Mei, vóór 3 uren. Raming ƒ 8430. 

Moei,«eren (Gron.), te 10 uien. door het best. van het waterschap 
Dnurswold, in het Hoogehuis: het éénjarig herstellings- en onderhouds
werk van de sluis met gebouwen, bruggen, enz., alsmede het verrichten 
van bijkomende werken. Aanw. 25 April, te 10 uren, aanvangende bij 
de sluis te Farmsum. 

Arnhem, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in ftDe Harmonie": het doen van voorzieningen aan militaire 
gebouwen, te Arnhem. Bilj. inzenden uiterlijk 4 Mei, vóór 3 uren. 
Raming ƒ 4400. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, iu het koffiehuis bet »Ilof van Holland": 

lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegehouwen enz., te Breda. 
Raming f 11,000; 

2o. het eenjarig onderhoud van de koninklijke militaire academie, te 
Breda. Raming J 5700. 

Bilj. inzenden uiterlijk 4 Mei, vóór 3 uren. 
Vrijdag, tt Mei. 

's-Bosrh, te 10'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het maken van een basaltmuur 
langs den rechter, en van beschoeiingen langs den linker kanaaloever 
der Zuidwillemsvaart bij de ijzeren draaibrug te Helmond, prov. Noord-
Kiabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district te 's-Bosch, den 
ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Pommée, te Aarle-
Rikstel Aanw. 29 April. Raming f 5150. 

Breda, te 11 uren, door den kommandant in het 3e genie-kom
mandement tc Breda, in het koffiehuis het «Hof van Holland": het 
bouwen van een fort aan den Nieuwe-Maasmond (Hoek-van-Holland), 
6e gedeelte. Bilj. inzenden uiterlijk 5 Mei, vóór 3 uren. Aanw. 27 April, 
te 1 uur. Raming / 61,600. 

Botterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van twee 
scholen aan de Van-Speijkstraat, waarvan eene met twee woningen. 
(Zie advert, in n'. 17.) 

Haandag, 1» Mei. 
Maastricht, tc 101/, uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van een ijzeren draai
brug ter vervanging van de vaste houten brug over de Noordervaart in 
den kunstweg Ncderweert-Meiel, met daarbijbehoorende schotbalksluis, 
nabij sluis no. 16 der Zuidwillemsvaart, onder de gemeente Nederweert 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e distriet en den ingenieur Bekaar, 
beiden te Maastricht Aanw. 2 Mei. Raining ƒ 17,800. 
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Dinsdag, 10 Mei. 
Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het koffiehuis bet »Hof van Holland": 
lo. het doen van herstellingen en vernieuwingen van onderscheiden 

aard aan kazernegobouwen enz., te Breda. Raming ƒ 6030. 
2o. het doen van horstellingen aan daken, vloeren enz., van de ge

bouwen der koninklijke militaire acadmie, te Breda. Raming f 4000; 
3o. het leveren van kazememeubclen, te Rreda. Raming J 2000. 
Hilj. inzenden uiterlijk 9 Mei, vóór 3 uren. 
'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder

houden van* en het doen van eenige herstellingen aan het rijksgebouw 
te Groningen, waarin gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en 
het kadaster. Inl. bij den bouwkundige voor de landsgebouwen in het 

le district, te 's-Hage. Aanw. 30 April, te U-jL uren. (Zié advert, 
in 16.) 

Voyrir i iot . i l . te 1 uur, door den architect T. L. Kanters, té Rotter
dam, in het hotel ihet Wapen van Voorschoten": het bouwen van een 
hoofdgebouw ter grootte van p. m. 612 M* oppervlakte, in aansluiting 
met het bestaande gesticht en pensionaat van de eerwaarde zusters 
dominicanessen op Bijdorp, te Voorschoten. Inl. bij genoemden architect. 
Aanw. 3 Mei, te 12 uren. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van afsluiters met 
reservestukken, brand kranen met reservestukken en hijbehoorend giet
werk voor reservestukken van allerlei aard. (Zie advert, in n°. 17.) 

(hoor plaatsgebrek moeten eenige aankondigingen tot een volgend 
nommer blijven liggen. lied.) 

A F L O O P 
VAN 

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

Benschop, 12 April: het verbouwen van de 
pastorie der Herv. gemeente, onder beheer van 
den architect JI. C. van Wijngaarden, te Oude
water; ingek. 7 bilj., als: 
J. Teeuw, te Polsbroek, / 2935 
S. Oosterbeek, > Benschop, » 2799 
J. v. Kleef, » Lopikerkapol, » 2798 
A. Kooiman, » Benschop, , 2760 
M. Hartman, > idem » 2690 
J. Witkamp, > Vianen, » 2580 
J. v. Delft, . Haastrecht, > 2550 
gegund. 

.v-hagrn, 14 April, voor rekening der ge
meente: lo. het onderhoud der gemeente-eigen
dommen; ingek. 3 bilj., als: 
K. Visser, te Schagen, /1390 
G. Dignum, B idem » 1065 
P. Honijk, i idem > 944 

2o. het herleggen van gemeentestraten, in 3 
perceelen, zondermjlevering van materialen. 

Perc. 1, verleggen van straten; ingekomen 2 
bilj., als: 

per vierk. M. 
S. Overtoom, te Schagen, /OIO'/ , 
A. Knomen, > idem > 0.10 

Perc. 2, nieuwe bestrating (paardenpad lang 
221 M., breed 65 c.M.); ingek. 2 bilj., als: 
S. Overtoom, tc Schagen, / 49.60 
A. Koomen, » idem » 33.25 

Perc. 3, ophalen van kuilen en wielslagcn; 
ingek, 2 bilj., als: 

per vierk. M. 
S. Overtoom, te Schagen, / 0.14 
A. Koomen, n idem » 0.13 

.'in. de levering van ongeveer 150 M 3 zand; 
ingek. 1 biljet van A. Bruin, te Schagen, voor 
ƒ 1.36 per M 3 . 

Alle werken zijn aan dc minste inschrijvers 
gegund. 

•iggekerke, 16 April: de levering van 65,000 
straatklinkers: ingek. 5 bilj., als: 

per 1000 
D. baron v. Asbeck, te Arnhem, f 14.98 
J. W. Steens Zijnen Jr., i Middelburg, > 13.50 
A. Blonkers & Co., i Gorichem, » 13.30 
Van Lookeren & Co., > Zalt-Bommel, i (?) 
J. Hubregtse, ï Oost-Souburg, B 13.— 
gegund. 

Drachten, l t April: het bouwen van een 
woonhuis voor K. Bongartz, onder beheer van 
den architect D. D. Duursma; ingekomen 11 
bilj., als: 
R. Bloembergen, te Rottevalle, f 4444 
P. Vonk, » Ureterp, » 3927 
D. J. Keuning, • idem » 3897 
W. D. Talman, » Bergum, > 3746 
W. D. v. d. Velde, » Drachten, » 3669 
T. J. v. Manen, » idem o 3649 
J. K. Duursma, > idem i 3628 
H. Hendriks, s idem •> 3594 
D. J. Beek, s idem » 3315 
J. Wibbelink, s idem i 3297 
D. Oosterbaan, » idem > 3146 

Gegund aan J. Wibbelink. 
Amersfoort, 15 April: het op de diepte 

brengen van reeds verdiepte gedeelten der 
Luntersehe-, Barneveldsche-, Modder- en Moor-
sterbeken en den buitensingel van Amersfoort, 
voor rekening van het heemraadschap .de rivier 
de Eem, beken en aankleve van dien". 

Perc. 1, ingekomen 6 bilj., als: 
3. Vos, te Scherpenzeel, / 750 
A. de Borst, » Papendrecht, > 750 
F. W. Bonte, i Amersfoort, > 695 
E. Scheepsbouwer, s Utrecht, i 676 
H. Velthuizen, » Woudenberg, » 695 
P. Schimmel, » Amersfoort, i 540 

Gegund aan H. Velthuizen. 
Perc. 2, ingek. 6 bilj., als: 

J. Vos, te Scherpenzeel, / 1140 
F. W. Bonte, s Amersfoort, » 1090 
A. dc Borst, s Papendrecht, s 1089 
£. Scheepsbouwer, » Utrecht, > 985 

te Amersfoort, 
i Woudenberg, 

940 
680 

/ 995 
i 830 
i 825 

» 675 
> 630 
> 396 

ƒ 220 
> 206 
> 149 
, 99 

• 97 

/ 340 
• 340 
> 325 
• 286 

P. Schimmel, 
H. Velthuizen, 
gegund. 

Perc. 3, ingek. 6 bilj., als: 
F. W. Bonte, te Amersfoort 
A. de Borst, . Papendrecht, 
E. Scheepsbouwer, > Utrecht, 
G. de Bruin en J. 

Stekelenburg, » Woudenberg, 
P. v. Dijk, » Scherpenzeel, 
II. Velthuizen, » Woudenberg, 
gegund. 

Perc. 4, ingek. 6 bilj., als: 
F. W. Bonte, te Amersfoort, 
A. de Borst, * Papendrecht, 
E . Scheepsbouwer, i Utrecht, 
11. Velthuizen, » Woudenberg, 
G. de Bruin en J. 

Stekelenburg, • idem 
gegund. 

Perc. 5, ingek. 4 bilj., als: 
A, de Borst, te Papendrecht, 
F. W. Bonte, > Amersfoort, 
E . Scheepsbouwer, » Utrecht, 
H. Velthuizen, » Woudenberg, 
gegund. 

Het biljet van P. Schimmel was van onwaarde. 
Dordrecht. 15 April, voor rekening der pol

ders Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, 
onder beheer van den architect H. Beljers, te 
Puttershock: lo. het 3jarig onderhoud van den 
oever langs den Kildijk. ingaande op den dag 
der gunning en eindigende 15 Maart'90; ingek. 
6 bilj,. als: 

per jaar 
W. Volker, tc Sliedrecht, ƒ 2349 
C. Roskam Jz., « idem » 1636 
Corn, de Groot, » idem > 1808 
!.. 1. Volker, > idem » 1779 
G. de Hoog, » Gorichem, « 1730 
P. M. Bot. » Sliedrecht, • 1220 
gegund. 

2o. de leverantie van 600 HL. grove machinc-
Ruhrkolen, franco in de bergplaats bit het 
stoomgemaal van den polder Mookhoek en Trek
dam; ingek. 3 bilj., als: 

per HL. 
W. Barendrecht, te Maasdam, / 0.54* 
L. Zanen, i Dordrecht, i 0.62 
Wolstra, ï Zevenbergen, • 0.49s 

3o. de leverantie van 435 M> onderhoudsgrint, 
franco op de losplaatsen te Puttershock, 's Gra
vendeel en Stnjeii, ingek. 7 bilj., als: 

per M* 
Spiering, te Dordrecht, } 1.69 
P. Donkersloot, • 1.475 

P. L. den Breejen, > Hardinksveld, » 1.44 
L. Mulder Wz., » Puttershoek, » 1.40 
R. Reedijk, > Westmaas, > 1.40 
C. Vogel, » Hardinksveld, » 1.37 
A. Bouwman, •• Strijen, > 1.29 
gegund. 

4o. het aan de de wegen rijden van genoemde 
grint; gegund als volgt: 

per stère 
Van de losplaats 's Gravendeel, 

L. Moret Az., 's Gravendeel, / 0.62 
Van de losplaats Puttershoek, dezelfde, • 0.48 

B I B Strijen, 
A. de Jongste Rz., idem » 0.59 

M l en». 16 April: het bouwen eener room
boter- en kaasfabriek, met directeurswoning, 
kaaspakhuis, ijshuis enz., onder beheer van den 
architect L. B. Wessehus, te Huizum; ingek. 8 
bilj., als: 
E. L. Hiemstra, Hallum, ƒ 21.946 
P. en C. Reisma, Beetgum, » 19,748 
M. A. Holwerda, Hijum, » 18,581 
C. Schiere, Boornbergum, » 18,400 
Bekhuis en Damstra, Leeuwarden, • 18.124 
F. Duhoux, Oudebiltzijl, « 17,837 
S. J. Fokker.s, Britsum, » 16,809 
A. D. Polstra, Stiens, • 16,742 
Raming » 17,000 

schoonhoven, l t April: het bouwen van een 
schuur op de hofstede van P. Wink, te Vlist, 
onder beheer van den bouwkundige 3. van Vliet; 
ingek. 4 bilj.; 

hoogste inschr. Leikelenma, Schoonhoven, ƒ 1390 
minste » Van den Berg, Ammerstol, > 999 
gegund. 

PoNbroek , 16 April: het bouwen eener hof
stede met schuur en hooiberg, bij het stoom
gemaal van het waterschap Polsbroek, onder 
beheer van den architect M. C. van Wijngaarden, 
te Oudewater; ingek. 6 bili., als: 
C. v. Diest. te Koudekerke, ƒ 6650 
A. Rijueveld, i Vlaardingen, • 5432 
J. v. d. Berg, • Ammerstol, > 6294 
J. Teeuw, » Polsbroek, s 4930 
C. Brouwer, s idem > 4898 
R. Strien, » idem » 4680 
gegund. 

Wltmarsum, 16 April, voor rekening der 
gemeente Wonseradeel: lo. het verwisselen van 
de buiten- en binnendeuren in de zeesluis te 
Makkum; ingek. 2 bilj.; gegund aan J. M. Alkema, 
te Makkum, voor ƒ 149. 

2o. het leveren en daarstcllen van een nieuwe 
ophaalbrug te Tjerkwerd; ingek. 8 bilj.; gegund 
aan J. I. Roode, te Makkum, voor ƒ 1600. 

So. het maken van een gedeelte kunstweg bij 
het dorp Tjerkwerd; ingek. 10 bilj.; gegund aan 
D. Flapper en F. Flaamling, te Bolsward, voor 
ƒ 685. 

Beeuwijh, 16 April: het bouwen van een 
lokaal voor ziekenverpleging; ingek. 8 bilj., als: 
W. de Jong Wz., Gouda, f 1642 
C. J. Koot, idem » 1580 
W. v. Lokhorst, Alfen a/d. Rijn, B 1460 
A. Verbij, Gouda, i 1375 
C. Groenescheij, Reeuwijk, B 1327 
('. Molenaar, Waddinksveen, B 1167 
Wed. L. v. d. Lecq, Reeuwijk, ,1133 
gegund. 
Raming / 1306 

Vlaardingen, 16 April, voor rekening der 

Semeente: lo. het uitbaggeren van de haven 
er gemeente; ingek. 6 bilj., als: 

per M 3 

P. Broere, f 0.68 
M. den Braber, te Vlaardingen, B 0.511/, 
F. Hartog, s Sliedrecht, B 0.61 
M. Bot, » Vlaardingen, s 0.499/l0 

B. v. d. Hoeven, » idem » 0.49'/, 
B. v. Bosschee, B Schipluiden, B 0.49 
gegund. 

2o. het bouwen van een lijkenhuisje op de 
algemeene begraafplaats; ingek. 11 bilj., als: 

I. v. d. Meer, f 314 
A. J. Versteven, B 287 
W. v. Selm, B 276 
L. v. d. Snoek, » 265 
Weiland en Kornaat, » 255 
A. v. Dorssen, > 251 
Van Heijst en Zonneveld, « 250 
E . Blok, i 245 
L. v. d. Linde, B 240 
B. v. d. Hoeven, » 234 
D. Bos, B 229.30 

gegund. 
Alkmaar, 16 April: de levering van houtwaren 

en grove brik voor het hoogheemraadschap van 
dc uitwaterende sluizen in Kennemerland en 
Westfriesland; gegund werden: 
perc. 1, bezaagd eikenhout. A. N. T. 

Teengs, Edam, ƒ 1500 
B 2, B grenen, dezelfde, 'B 503 
ji 3, » vuren, dezelfde, B 935 
» 4, beslagen eikenhout, P. Bren-

ders, Berkcl, B 415 
» 5, grove brik, Koppenhagen & Co., 

Utrecht, • 147.20 
Klundert, 16 April, voor rekening der Drie-

polders en van Bloemcndaal c. a.: lo. het bouwen 
van een dubbel woonhuis; gegund aan P. A. 
Hiiijscrs, te Klundert, voor ƒ 3394. 

2o. het bouwen van een enkel woonhuis; ge
gund aan J. Ruijssenaars, te Zwaluwe, voor 
f 1790. 

Kroningen, 16 April: het maken van een 
ijzeren afsluithek met grondmuur aan den Heere-
weg, voor P. Noordhoff, onder beheer van de 
architecten Wegeiif cn Huurman: ingek.6 bilj, 
minste inschr. J. Haupt, / 724 
gegund. 

D E O P M E R K E R . 

Heldor-Amsterdam. 18 April: het uitvoeren van onderhoudswerken langs don spoorweg 
Amstcrdam cn Zaandam—Enkhuizen, volgens Bestek no. 398 der Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij, in vijf perceelen en massa; ingek. 26 bilj., als: 

Inschrijvers en Woonplaats. 

de Waard, Staveren, 
1'las, Purmerend, 
Kramers, Amsterdam, 
1'b. Braun, Beverwijk, 

ikker en Bnenderinakcr, Amsterdam, 
D. v. Doorn, idem 
.1. Blauw, Hoorn, 
v. Marlen cn R. Kramer, Enkhuizen, 
V. d. Berg Sr., Hoorn, 
de Vries, Purmerend, 
Bot, Bovenkarspel, 
J. Meekers, Amsterdam, 
,T. Maks Jz„ idem 
dc Wit, Bovenkarspel, 
Winter, Koegras, 

. Rienderlioff, Enkhuizen, 
N. Vlaming, Schagen, 
Botman Gz.. Bovonkarpspel, 

f 10,370 

10,200 
8,400 

S. Tool, Hoorn, 
P. Spruit, Helder. 
D. Nieuweboer, Venhuizen, 
P. v. Essen, Halfweg, 
L. v. Zon, Purmerend, 
I'. Honijk, Schagen, 
•I. Overtoom, idem 

perc. 1 

ƒ 4250 

4500 
4280 

8,473 

8,684 

8,820 

8,950 

8,350 
8,375 

perc. 2 

4352 

4697 

4195 

perc. 3 

/• 7410 

6880 
6900 
6230 
7600 

7200 
7280 

6970 

perc. 4 
I 

perc. 5 | massa 

f 2390 
6350 

f 2940 

2480 
2580 

2580 

2673 

2790 

2990 
2864 
299.9 

2840 

2500 

2796 

f 27,180 

24,200 

5450 

2797 
2747 

3231 
3297 26,300 

Utrecht, 18 April: het leggen der sporen en 
het maken der verdere werken voor de sectie 
Wageningen—Utrechtsch-Gelderschc grens van 
den Oosterstoomtram; ingekomen 11 bilj., als: 
3. G. Huisman, te Nijmegen, / 10,000 
II. J. Nederhorst, » Gouda, » 9,833 
T. H. Swets, 8 Hardinksveld, » 9,780 
A. Terwindt, » Westpannerden, » 9,600 
K. Hollander, » Gouda, » 9,354 
C. v. Stuijvcnberg, » Geldermalsen, B 9,200 
J. de Gilde, » Vianen, « 9,035 
C. v. Boven, B Nieuweramstel, B 9,016 
K. Jansen Versteeg, n Oosterbeek, B 8,890 
A. Kraaijeveld, « Sliedrecht, B 8,800 
H. Wienhoven, » Schiedam, » 8,719 
gegund. 

Zleriksee, 18 April; het onderin inden, ged. 
vijf achtereenvolgende jaren van de klokken, 
speel- en uurwerken der gemeente Zieriksee. 
Gegund aan A. de Vos Johz., voor ƒ 649. 

Zutfen, 18 April: het maken van een ring
muur bij het hospitaal te Deventer, onder het 
beheer der genie, te Zutfen; ingek. 6 bilj., als: 
Firma Wed. G. J. Kerkhof, te Deventer, f 1227 
G. J. Korteling B.Jz., B idem » 1144 
G. v. d. Berg, » idem B 1129 
E. v. d. Woerd Jz., » idem B 1086 
A. Feberwee. B idem » 1079 
G. Petcri Cz., > idem I 1047 
Raming . «1180 

Winterswijk, 18 April: het vergrooten en 
verbouwen van het woonhuis van W. Paschen, 
in de Spoorstraat; ingekomen 5 bilj., als: 

J. Gijshers, f 7478 
J. B. Schink, > 6990 
H. J. te Siepe, « 5989 
G. W. Toebes, » 6590 
C. ter Haar, B 5580 
gegund. 

•lukfen, 18 April het bouwen eener school 
en onderwijzerswoning, metbijleveringderschool-
meubelen en materialen op het Schijf, onder 
beheer van den architect F. A. H. van der Vaart, 
tc Oud-Gastel; ingek. 10 bilj., als: 
M. Lips, Etten, / 9744 
C. Voeten, Sprundel, » 9716 
H. Commissaris, Dinteloord, . 9708 
Gebr. v. d. Struijk & J. v. Rijt, Oosterwiik, « 9380 
C Verhoeven, Nispen (gem. Rozendaal), B 9380 
J. F. Hoppenbrouners, Zundert, » 8900 
3. v. Loon, Rozendaal, » 8890 
A. Année, idem, » 8829 
P- Stevens, idem, B 8777 
C. Suykerbuijk, Zegge (gem. Rukfen), » 8360 
voorloopig gegund. 
Raming » 8920 

Gorichem, 18 April: het verbouwen der 
school voor lager onderwijs op de Gedempte 
Kalk haven; ingek. 6 bilj., als: 

M. A. Treffers, ƒ 2869 
3. Hoogbruin, B 2200 
D. Sizoo, > 2159 
I. Opstellen, • 1979 
H. Pellikaan, > I860 
I - 1. Schaap, » 1939 
gegund. 

Amsterdam, 18 April, voor rekening der 
gemeente: lo. het verrichten van baggerwerken 
in grachten, slooten cn balkhavens hitmen de 
gemeente Amsterdam, ged. '87; ingekomen 6 
bilj., als: 

per M" 
G. 1). v. Doorn, te Amsterdam, / 0.50 
J. v. Houwelingen, B idem B 0.493/, 
P. Duinker, » idem » 0.48"/ l0Q 

W. Ambachtsheer, » idem « 0.475 

W. Goedkoop Dz., s idem » 0.46 
C. v. Boven, » idem » 0.44 

2o. het bouwen van steenen- en houten wal
len, en het gewoon onderhoud van- en het 
verrichten van herstellingen aan de steenen- en 
houten wallen langs de grachten, enz.; de riolen 
onder- en de goten langs den openbaren weg | 
enz.; de openbare waterplaatsen en de versch-
waterbakken; ingekomen 9 bilj., als: 
W. Ambachtsheer, te Amsterdam, ƒ 86,000 
L. Kok. » idem » 34.700 
D. J. Uhlenberg. » idem » 38.000 
C. J. Maks Jz., » idem » 32,580 
L. Vlasman, > idem « 32,483 
H. .1. Meekers, s idem • 32,030 
G. D. v. Doorn, » idem « 31,200 
P. Duinker, » idem » 30.975 
M. Deutekom, B idem :> 29,840 

3o. het bouwen van een kademuur langs den 
toegangsweg naar de Handelskade en een idem 
aan het einde der Binnenhaven, met de gevor
derde aard- en baggerwerken; ingekomen 6 
bilj., als: 
D. J. Uhlenberg, te Amsterdam, ƒ 32.000 
H. Duiklaar, > idem B 29,500 
J. J. Boekholst, » idem » 27,776 
L. Kok, B idem .i 26,700 
F. W. Dekker, » idem « 24,750 
W. Ambachtsheer, » idem • 21,700 

Maastricht, 18 April: dc levering van diverse 
bouwmaterialen, ten behoeve van het onderhoud 
der gemeente-eigendommen: lo. hout, pannen 
en leien; ingek. 3 bilj., als: 
£. dc Baumont, te Maastricht, ƒ 1280.77 
H. Houtappel, B idem B 1229.50 
E. de Ras, « idem . 1210 

2o. ijzerwerk; ingekomen 4 bili., als: 
J. T. H. Schaepkens, te Maastricht, ƒ 438 
Eug. Lambriex, » idem B 349 
L. N. Doppler, » idem « 820 
N. Maielle, » idem B 250 

Arnhem, 19 April: het afbreken van den be-
staanden houten en het maken van een nieuwen 
stoel van getrokken ijzer voor het klokkenspel 
in den grooten toren; mgek. 13 bilj., als: 
Th. Meijer, te Arnhem, ƒ 6499 
I. v. d. Vlugt Jr. s Dordrecht, » 6160 
Gebr. v. Daalen, » Arnhem, » 5110 
G. Thomassen, » idem » 4877 
3. P. Welsing, » idem ,4812 
M. C. Addichs, • Hardinksveld, s 4770 
Th. Royakkers & Zn., » Helmond, » 4665 
L. B. Ilassclbach, » Arnhem, s 4619 
F. Vernimmen, » Utrecht, » 4496 
A. E. Stykel, » Appingedam, » 4890 

> Olb H. Burgers, '[burgen, 1 3994 

P. II. Meijer, tc Arnhem, ƒ 3790) 
L. F. Frcnck, » idem » 8788 
gegund. 

Botterdam , 19 April: het maken van een 
administratiegebouw, woning voor den onder
directeur en woning voor üen hool'dbaas, ten 
behoeve van de uitbreiding der gemeente-gasfa
briek aan den Oostzcedijk; ingek, 10 bilj,, als: 
P Blijenburg, Rotterdam, ƒ 163,669 
J. Schoenmeijcr cn A. Kos Koolhaalder, 

idem, > 144,750 
l l . Degens Jr., Dordrecht, i 142,277 
Wed. G. Camcsi & Co., Rotterdam, » 138,000 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, » 137,590 
G. A. v. Spanje, Rotterdam, • 135,700 
S. H. Fernim, Scheveningen, * 133,900 
W. Zonneveld, Kralingen, » 127,560 
J. Vos. Almeloo en J. II. Vos Jr., Rot

terdam, B 127,285 
H. Stelwagen, idem, » 119,900 
gegund. 

Delft, 19 April: dc levering van verschillende 
behoeften ten behoeve der artillerie-inrichtingen; 
gegund werden: 
perc. 1, houtwaren, Eindhoven & Zn., 

Zwolle, / 473.40 
« 2, extincteurs, W. Hoven & Zn., 

's-Hage, B 1992 
B 3, caoutchouc en zuigbuizen, 

L. v. Wijk & Co., 's-Hage, . 1430.94* 
» 4, cokes, kolen en turf, N. S. 

Perquin. te 's-Hage, « 596 
ii 5, zand en krijt, P. \ ennis, Hil

versum, » 360 
B 6, gaas, band. linuencnz.,J. A.G. 

Wesscls. Utrecht, » 817.10 
B 7, 125 buskruitkleeden, J. van 

Winsum, Breda, t 097,75 
» 8, 400 M. getah-pertjadoek, J. 

A. G. Wessels, Utrecht, » 829 
a 9, leder, garen enz., dezelfde, » 1920.30 
» 10, touw, hennep enz., J .M, v. d. 

Lely, Maassluis. « 958.25 
B 11, olie en teer, Th. Keseling, 

Rotterdam, » 250.25 
» 12, verf, vernis, lak, enz., J. 

Houwihk Gz., Sneek, . 224.74 
B 13, kaarsen, olie en vet, geen 

inschrijvers. 
B 14, alcohol enz., Hansen en Nij-

dam, Delft, » 899.20 
B 15, lampen, glazen enz.. Bcchtfe 

Dyserinck, Amsterdam, B 236.25 
s 16, aambeelden, boren enz., W. 

Hoven & Zn.. 's-Hage, B 3510.50 
» 17, avegaars, beitels enz., C. Wil-

Icmsz., Amsterdam, B 1181.64 
B 18, manden, bezems enz. F. H. 

dc Jong, idem, . 364.15 
» 19, vijlen, raspen enz., R. S. Stok

vis Jt Zn., Rotterdam, I 1802.60 
B 20, lioutschroeven, nagels enz., 

dezelfde, » 1175.88' 
B 21, papier en etiquetten, P. J. v. 

Leeuwen & Zn., Delft, . 289.75 
> 22, 20 vaten petroleum, L. Vlie-

genthart Jr., idem, v 262 
s-Hage, 19 April: het eenjarig onderhoud der 

kazernegebouwen enz. cn der werken te's-llage, 
onder het beheer der genie, aldaar; ingek. 4 
bilj., als: 
L. J. Kleijn, te 's-Hage, f 16.200 
Wed. P.A. RavellktZn., B idem «16,000 
J. de Haas. B idem » 15,565 
D. Kerrebijn, » idem « 13,500 
Raming « 16,100 

Westdarpe (Zeel.), 19 April: het bouwen eener 
R.-K. kerk met pastorie; mgek. 3 bilj., als: 

met met onvol-
toren, tooiden toren, 

G. Muller, Oosterhout, / 52,554 / 50,323 
C. Janssens, Bergen-op-Zoom, » 51,888 B 49,107 
D. E.Plasschaert, Westdorpe, I 51,800 B 48,800 

Amsterdam, 19 April, onder het beheer der 

fenie, aldaar: lo, het eenjarig onderhoud der 
azernegebouwen enz., te Amsterdam; ingek. 

2 bilj.; minste inschr. Rcnaud en Boeljon, te 
Watergraafsmeer, voor / 6978 
Raming » 8200 

2o. het eenjarig onderhoud van de werken in 
de stelling van Amsterdam; ingek. 3 bilj.; minste 
inschr. dezelfden, voor ƒ 2400 
Raming » 8000 

8o. eene verving van gebouwen enz., te Am
sterdam ; minste inschr. Dekker en Boendermaker, 
te Amsterdam, voor f 2160 
Raming » 2640 

(iroiiingcn, 20 April: het bouwen van een 
hotel enz. te Paterswolde, onder beheer van de 
architecten Wegerif en Huurman; ingek. 28 
bilj., als: 

http://Voyririiot.il
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H. Steenstra, 
II. A. Zondag, 
J. E. Wolrich, 
1). Edzards, 
II. Seheltens, 
J. Pestman, 
K. Lents, 
H. Wieringa, 
J. Ihelings, 
B. v. Eerde, 
E. v. d. Laan, 
T. Y. Jelsma, 
S. IJ bels, 
II. Smit, 
L. Los, 
L. Dekker, 
B. de Jong, 
A. II. Feninga, 
P. Hendriks. 
Haupt en Werkman 
Buurke en Daanje, 
J. Holthuis Jr., 
J. Stevens, 
A. Schreuder. 
J. H. Pot, 
\V. D. Rottschafer, 
gegund. 

Murnierweude (Fr.), 20 April: de levering 
van 3B0 stère grint, voor rekening dergemeente 
Dantumadeel; ingekomen 3 bilj., als: 

per stère 
ƒ 2.28 
» 2.27 

tC /lil.11.II en. f 28,000 
idem 97,000 

» Hoogezand, • 25,905 
1 Groningen, • 24,984 

idem • 24,87» 
» Woltersum, 24,400 
» Roeskebrug, » 24,290 

Ten-Post, • 24,100 
Groningen, 23,941 

» Ten-Post, t 28.900 
1 Schanner, • 23,235 
1 Groningen, • 22,993 
li Bedum, 22,499 
• idem 1 22,490 
• idem » 22,400 
> idem » 88,868 
» Groningen, 22,315 

• Grootegast, • 21,(350 
» Groningen, » 21,499 
1 idem 20,968 
1 Noordbroek, 20,392 
9 Groningen, • 19,943 
1 Appingedam, 19.345 
> Groningen, 1 19,004 

• Stedum, • 18,912 
1 idem • 18,793 

» 2.225 
van het 
het ver-

G. Schermers, te Dussen, / 3670 
J. W. II. Brandt, » Oosterhout, « 2709 
C. v. d. Meijden Jr., » Hardinksveld, » 2698 
P. 11. den Dunne, » Drimmelen, » 2612 
J. Schuller, » Raamsdonksveer, o 2362 
J. H. Lucas, » Lage-Zwaluwe, I 2320 
A. Ilhjkvens, > Made, » 2283 

Amsterdam, 21 April: het maken van twee 
afzonderlijke privaten met urinoirs, op de achter* 
plaats der kazerne Oranjc-Nassau, te Amsterdam, 
onder beheer der genie, aldaar; ingekomen 2 
bilj., als: 
P. J. Vos, te Amsterdam, /' 2800 
Remind en Boeljon, » Watergraafsmeer, A 2770 
Raming » 2600 

Leiden, 21 April: het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen te Leiden, onder het beheer 
der genie, te 's-Hage; ingek. 7 bilj., als 
P. C. de Vrind, te Leiden, 

» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
o idem 

6. voor de levering van grint: 

perc, 
per Ms 

1, bet leveren van 90 M 3 grint aan de sluis 
te Ameide, As. v. Leur, Vreeswijk/ 1.28 

2, idem van 200 M 3 grint aan Kers
bergen, te Lek I. P. Visser, 
Groot-Ammers, » 1.17 

3, idem van 150 M 3 grint te Vianen, 
dezelfde, » 1.26 

4, idem van 140 M 3 grint te Vianen 
en Hagaten, J. Verlaan Az., 
Vreeswijk, » 1.26 

5, idem van 200 M 3 grint aan Schaar-
dijk te Hagestein.G. Vonk, Ameide,» 1.25 

6, idem van 140 M 1 grint aan de 
Linge te Leerdam, H. den Breojen 
Hardinksveld, » 1.24 
idem van 310 M 3 grint onder 
Oosterwijk, Kedichem en Rietveld, 

P. Gostman, » idem ' '» 8794 P. Sterk, Spijk bij Gorichem, • 1.09 
J. v. d. Kamp. » idem » 8625 'a-Bs.eh, 22 April, onder beheer van liet 
G. Splinter, » idem » 8499 ministerie van waterst. enz.: lo. het voortzetten 
J. Verhoog, i> idem » 8372 der steenglooiingen langs de Zuid-Willemsvaart, 
II. J. Sloots, » idem « 8299 tusschen de Dungensche brug en's-Bosch; minste 
J . Boom. » idem » 8170 j inschr. D. dc Kok, te Kerkdriel. voor J 3632 
Raming » 7890 Raming » 4300 

Nijmegen, 21 April: het bouwen van een i 2o. het voortzetten der Vilvoordsche steen-
heerenhiiis aan de Parkstraat, onder beheer van I glooiing langs den zuidwestelijken oever der 
den bouwkundige J. W. Michielsen; ingekomen ] haven te Moerdijk, alsmede van de bestorting 

Van Koppenhageu & Co.. Utrecht, 
J. A. Deelstra, Rinsumageest, 
G. W. Holland & Co., Rotterdam en 

Nijmegen, 
's-Hage, 20 April, onder beheer 

ministerie van waterstaat enz.: lo. ... 
richten van baggerwerk tot verbetering van het 
vaarwater tusschen de beide Icidarnmen in het 
Zwolscbe Diep en daarbuiten in zee, in de pro
vincie Overijssel; ingek. 2 bilj., als: 

per M' . 
A. L. v. Wijngaarden IJz., Sliedrecht, ƒ 0,523/,„ 
H. Bennik H.Rz.. Utrecht, > 0,46 
Raming » 0.60 

2o. de uitvoering van herstellingen en ver
nieuwingen aan de njksrivierwerkenop het Zwarte 
Water, met het onderhoud dier werken en de af
bakening van het vaarwater van 1 Juli 1887 tot 
en met 30 Juni 1888; ingek. 3 bilj., als: 
F. E. Terwindt, te Pannerden, ƒ 6470 . 
P. Heil. > Zwolle. > 59731J. 
S. Hoogeveen, > Dokkum, » 5895 | H 
Raming » 6250 

8o. het onderhoud der rivier- en bestortings-
werken, behoorende tot den onderbouw der over
brugging van het Hollandsch Diep. van 1 Mei 
1887 tot 1 Mei 1888, met het aanbrengen van de 
noodige voorzieningen; ingek. 2 bilj., als: 
C. Bos Az., te Dordrecht, ] 7490 
D. Volker. » idem t 6930 
Raming » 8000 

Utrecht, 20 April: het maken van bureau's 
en lokalen met aanhoorige werken ten zuid
oosten var. bet stationsgebouw der Ned. Rijn
spoorwegmaatschappij, aldaar: ingek. 4 bilj.: 
minste inschr. A. Michael, te Aalburg bij Heusden, 
voor ƒ 13.000. 

Nlsse, 20 April i het afbreken cn opbouwen 
eener onderwijzerswoning en het bouwen van een 
gemeentehuis, onder beheer van den opzichter 
M . de Muynck, tc Driewegen; ingek. 9bilj., als: 

onder
wijzers- gemeen 
woning, tehuis. 

P. Schijf, Ovezande, ƒ8200 / 27O0 
A.Menheere. Krabben-

dijke. »3315 
F. Schijf, Ovezande, * 3400 
C. v. Maris, Nisse, »3986 
A. J . Hoogvliet. Baar

land, > 3720 
L. Peters, Kwaden-

d:uinne. > 3305 
G. Faes, 's Heerenhoek, » 3005 
J. Linden berg Wemel-

dinge, > 3800 i 2800 »6600 
J.Steketec, 's Heerabts-

kerke, «3780 »2640 «6370 
Behoudens nadere goedkeuring gegund aan 

L. Peters, te Kwadendamme. 
Hoogeveen, 20 April: het verbouwen van een 

woonhuis aan de zuidzijde van de Schutstreek 
te Hoogeveen, onder beheer van den architect 
II. E. Hoegsma aldaar; ingek. 2 hilj., als: 
Spikman en Omvlee, te Hoogeveen, ƒ 1870 
A. Niehuis, » idem, » 1850 
gegund. 

Lage-Zwaluwe , 21 April: het maken van 
een steenen en het opruimen van een houten 
sluis in de kade van den polder Kwistgeld; ingek. 
7 bilj., als: 

13.791 
13,189 

5 bilj., als 
Kropman, te Nijmegen, ƒ 
Van Ginkel, » idem » 
Weijers, » idem » 
Opsomer. » idem » 
Grandjean en Thunissen, •> idem > 
gegund. 

Amsterdam, 21 April: het bouwen van 2 
zalen met annexen, boven de biljartzaal van bot 
American hotel, onder beheer van den architect 
H. G. Jansen (onderhands); minste inschr. K. J. 
B. van Damme, te Amsterdam, voor ƒ 7964. 

Groningen, 21 April: het maken en opstellen 
van eene verplaatsbare muziektent, met bijleve
ring van al het daartoe benoodigde, ingek. 5 
bilj.; minste inschr. C. P. van Erp, te Groningen, 
voor j 685. 

Apeldoorn, 21 April: het bouwen van een 
dubbel woonhuis, onder beheer van den bouw
kundige J. A. Wijn; ingek. 9 bilj., als; 
II. Mouw, te Apeldoorn, 

idem 

i voor cn langs het zeehoofd aldaar, behoorende 
16,660 ;tot de havenwerken in de prov. Noord-Brabant; 
16,100 I minste inschrijver Mart. van Houwelingen, te 
14,000 Sliedrecht, voor / 2766 

Raming '» 3250 
Zwolle, 22 April: de levering van 377 M 3 . 

riviergrint voor de kunstwegen der gemeente 
Zwollerkcrs|icl; ingek. 2 bilj., als: 

per M 3 . 
H. J. v. d. Vecht, te Hasselt, / 1.62 
J. Weener Az., » idem « 1.62 
gegund aan J. Weener Az. 

Helder. 22 April,onder het beheer der genie, 
aldaar: lo. het eenjarig onderhoud der werken 
en kazernegebouwen enz., te Helder en op Tessel; 
ingek. 10 bilj., als: 

De Waard en VVijker. 
J. F. Philips, 
A. Vos Rz., 

» 2295 
• 2600 
»3007 

massa, 

ƒ6900 

• 5610 
» 6000 
1.6993 

» 6350 

» 2194 i 5499 
» 2555.56 > 5655.56 

/• 6147 
L. Fietbof, > idem » 5697 
Wassink, » idem > 5565 
Ensink, » idem » 5510 

J. v. d. Craats, i idem I 5500 
C. H. Wegerif, » idem > 5416 
J. v. d. Braak, » idem » MTS 
L. Wegerif, » idem » 5348' 
J. Blom, » idem 

Haarlem, 21 April, het maken van bepbn-i 
tingen in dc duinen op het eiland Terschelling, 
behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland; 
minste inschr. A. Bos, te Terschelling, voor ƒ 3350. 
Raming » 4240 

Haarlem, 21 April: het onderhouden van den 
zeedijk tusschen Naarden en Muiderberg, van 
de strandpalen te Muiderberg en van den zee
dijk beoosten Naarden, var. 1 Mei '87—1 Mei 
'88, voor rekening der provincie; minste inschr. 
C. W. de Gooijer, te Naarden, voor 487. 

Vianen , 21 April, voor rekening van het! 
hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden 
minste inschr. waren: a. voor dc onderhouds. 
werken: 
perc. 1, het eenjarig onderhoud van het dijkhuis, 

Gebr. Klein, 
D. de Vries, 
J. Duinker, 
A. Bas. 
P. Spruit, 
G. Moorman, 
Gebr. Janzen, 
Raming 

ƒ 8900 
> 8700 
» 8499 
« 8498 
» 8410 
. 6400 
» 8379 
> 8375 
> 8290 
» 8220 
» 8500 

magazijnen en dijkmuren langs de L 
Jac. Schouten, Vianen, f 1 

195 

460 

525 

2, idem dijkmagazijn te Leerdam en 
Kedichem, Hoogstraat tc Leer
dam en dijkmuren op den Noorder-
Lingedijk, C. J. Wijnen, Leerdam, 

3, het vierkanten van den Lekdijk 
onder Leksmond, J. J . v. Wit
hui* Vianen, i 

4, het in proliel brengen der kade 
op den Horndijk, onder Leerdam, 
en op den Noorder Lingcdyk onder 
Oosterwijk tot Heukelomsch veer
huis, J. de Jong, Leksmond, i 

6, idem van en het maken eener kade 
op den Noorder Lingedijk onder 
Kedichem en Rietveld, lang 1200 
M , W. Blokland Az., Hardinksveld,» 6890 

6, idem idem op den Noorder Linge
dijk, onder Rietveld, lang 1000 M. 
dezelfde, i 

7, idem idem onder Rietveld tot den 
den Arkelschen dam, lang 1000 
M., J. Sterk, Arkel, i 

8, het leveren en lossen van schrot
basalt aan de Schaardyken langs 
de Lek en Noorder Lingedijk. A. 
M.Langeveld,Hardinksveld,perton> 2.07 

2o. eene verving van gebouwen te Helder; 
4724 ingek. 3 bilj., als: 

J. Tielrooij. j 698 
J de Vries, > 640 
J. Hoogerduijn. • 692 
Raming > 650 

3o. het doen van voorzieningen aan militaire 
ebouwen in de stelling Helder; ingekomen 8 
Uj., als: 

A. Bos. ƒ 2400 
Gebr. Klein, > 2298 
D. de Vries, > 2246 
A. Vos Rz., > 2221 
P. Spruit, > 2185 
J. F. Philips, » 2160 
Gebr. Janzen, > 2140 
G. Moorman, > 2012 
Raming » 2250 

ek, I 's-Hage, 22 April, onder beheer van het 
149 j ministerie van waterstaat enz.: lo. het onder

houden en herstellen van het postgebouw te 
Kampen ged. '87 tot en met 31 Maart 90; ingek. 
6 bilj., als: 

7000 

6000 

J. S.'v. d. Werf, te Kampen, ƒ 2679 
H. Steenbergen, » idem » 2469 
D. Rekveld, » idem i 2259 
B. Snel, > idem » 2246 
G. Londo, » idem » 2069 
H. v. Dijk Dz., > idem » 1949 

2o. herstellingen aan het postgebouw te Venloo 
en het maken van eene bergplaats aan dat 
gebouw; ingek. 8 bilj., als: 
F. Paes, te Venloo, ƒ 795 
J. Bosman, » idem > 789 
L. Laudy, • idem » 716 

Arnhem, 22 April: het onderhouden van
en het maken van eenige verbeteringen aan het 
rivierbad; ingek. 6 bilj., als: 
J. A. Koenders, 
C. H. Hopaf, 
W. A. R. Kok, 
H. v. d. Sand, 
B. Bolder, 
J. de Ruyter, 
gegund. 

te Arnhem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 6976 
• 6794 
> 4220 
> 4040 
» 3966 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E K 
van ZATERDAG 30 APRIL 1887. 

AANKONDIGINGEN 
• VAN 

A A N B E S T E D I N G E N . 
HH-ndaf, 3 Hel. 

Venloo, te 9 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van de 
kazernegebouwen enz., te Venloo, onder het beheer der genie, te Nij
megen. Bilj. inzenden uiterlijk 1 Mei, vóór 3 uren. Inl. bij den hoofd
opzichter van fortificatiën, aldaar. Raming / 7950. 

Arnhem, te 11 uren, door de architecten G. J. van Gcndt en C. M. 
0. Nieraad, in het Ontraalgebotiw: het bouwen van een oranjerie met j 
koetshuis en bergplaatsen aan den Rozendaalschenweg, te Arnhem. 
(Zie advert, in n». 18.) 

N ld de bur en iCron.i te 11 uren. door het best. van het waterschap 
Duurswold, ten huize van Kuiper: het baggeren van het Weiwerder-
maar, Wagen borger maar, Munnekesloot en Siddebuurster Schipsloot, in 
2 perc. Aanw. gehouden. 

•-Ha-ge, te 11' 5 uren, door het prov. best: het opruimen van de 
onvoltooide spoorweg brug werk en in net vaarwater »dc Zijl" onder de 
gemeente Leiderdorp. Inl. bii den hoofdingenieur, te "s-Hage. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 7500. (Zie advert, in »°. 17.) 

Amsterdam, tc 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vergrooten van het pathologisch laboratorium der universiteit; 
2o. de voortzetting van het Pneumatisch buizennet, volgens het 

1. ••! nurstelsel in de wijk, tusschen de Ruijsdaelkade in den Amstel, en 
het leggen van hoofdouizen met een reservoir langs en bij een blok 
huizen van de Maatschappij tot het verkrijgen van eigen woningen, 
buiten de Raampoort. (Zie advert, in n°. 17.) 

üo rich em, te 12 uren. door dijkgraaf en heemraden van het water
schap van de Linge-uitwatering, in den Doelen: 

lo. het gewoon jaarliiksch onderhoud van- en vernieuwingen aan de 
kunstwerken, behoorende aan het Lingekanaal, en het maken van be
schoeiingen bij het stoomgemaal te Steenenhoek, in 2 perc: 

2o. het vernoogen van een gedeelte binnenberm en het binnentalud 
van den Noorderkanaaldijk, het opmaken van zeebraken, benevens rijs-, 
steenglooiings- en onderhoudswerken; 

3o. het wieden der grienden en het maken der banwerken aan de 
landen, tot gezegd waterschap behoorende en gelegen onder Gorichem 
en Hardinksveld; 

4o. h.-t schoonmaken van het kanaal. 
Aanw. gehouden. 
itnerniotid. te 1 uur, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud van de 
kazernegebouwen enz., te Roermond, onder het beheer der genie te 
Nijmegen. Rilj. inzenden uiterlijk 1 Mei, vóór 3 uren. Inl. bij den op
zichter van fortificatiën, aldaar. Raming ƒ 3200. 

Amsterdam, te 2 uren, door de Moll. IJzeren-spoorwegmaatschappij, 
in kamer no. 4fl van het centraal administratiegebouw: 

lo. Bestek 404, het leveren van 20,000 stuks halfronde en 1500 stuks 
vierkante eikenhmiten dwarsliggers, in 2 perceelen; 

2o. Bestek 405, de levering van ongeveer 804 M 3 eikenhout voor 
wissels. (Zie advert, in »*. 16) 

Apeldoorn, tc 2 uren, door het best. van den dorpspolder, bij Eiken
dal aan de Loohrug: het schoonmaken der waterleidingen van genoemden 
dnrpspolder ged. *87. 

it ij N wijk I/.-II.I, door I. W. Schuurman: het amoveeren van een 
bestaande en het bouwen eener nieuwe vcestalling enz., aan de bouw-
manswoning, genaamd Woudhoeve, aan den Woudwegonder Schipluiden. 
Aanw. gehouden. 

lioosdr» cht, door burg. en weth.: het doen van herstellingen en 
vernieuwingen aan de Mhndensche sluis, onder die gemeente. Inl. bij 
den bouwkundige H. G. de Kort, te Ouderkerk a/d. Arnstel. 

Overtesm (gem. Sloten N.-H.), door de administratie van den Sloter-
straatweg, bij de Wed. Van /eeuwen: de levering van 150,000 eerste 
(juahteit straatklinkers, Waalvorm. 

Dinsdag, S Hel. 
'•'ro n Ingen, te 10 uren, door den eerstianwezend-ingenieur der genie, 

tc Zwolle, in de bureaukamer van den opzichter van fortificatiën: het 
eenjarig onderhoud der kazerne- en andere gebouwen en werken, te 
Groningen. Hilj inzenden uiterlijk 2 Mei, vóór 3 uren, in genoemde 
bureaukamer. Raming / H500. 

/utren. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het logement »de Zon": het eenjarig onderhoud van de kazerne
gebouwen enz., op de legerplaats bij Milligen, onder het beheer der 
genie, te Zutfen. Bilj. inzenden uiterlijk 2 Mei, vóór 3 uren. Raming f3610 

Amsterdam, te II ureu, door L. i . v. Hoik, in een der lokalen van 
het Amsterdamsche kofliehuis, Kalverstntat 5: het bouwen van een 
woonhuis met twee bovenwoningen, aan het Nassauplcin. 

Hulst, te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van 23,000stuks 
straatkeien, oblongs 9/15 en gres de la Meuse, vóór 1 Juli. 

Zwolle, te l l ' / i uren, door het dagelijksch best, van Sal land, 7edijks-
district in Overijsel, ten huize van Tenthof, in de Pauw: het veranderen, 
verhoogen en verzwaren van een dijkvak, uitmakende een gedeelte van 
den Katwoldeidijk, gelegen in de gemeente Zwolle, van den Panne-
Wkendijk tot ongeveer 100 M. voorbij de uitwateringssluis van Katwolde, 
lang ongeveer 673 M., in 1 perc. Aanw. 2 Mei, te 9 uren. 

Kalium (Fr.), te 12 uren, bij den logementhouder Houwink, in de 
Roskam: het afbreken van een oud boerenhuis en schuur, staande 
&tn den straatweg onder Ourum, en het opbouwen van een geheel 
nieuw boerenhuis en schuur met stallingen voor 40 stuks hoornvee 

en 8 paarden, en een bijschuurtje of lijtshuis met stallingen, hokken enz 
Aanw. 2 Mei, te 12 uren. 

Graningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene nieuwe Voogds-
woning op het oostcinde van het eiland Rottum. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur, te Groningen, en den opzichter 
Stratingh, te Delfzijl. Aanw. gehouden. Raming ƒ 100,00 

UirksUnd. te 3 uren, door het best. der gemeehe uitwatering van 
Dirksland, in het gemeentebuis: de levering van p. m. 10.5 kub. M. 
Escaussijnsche hardsteen, ten behoeve der schutsluis, i.Idaer. Inl. bij den 
opzichter H. Westhoeve, te Dirksland. 

Vrsnlngen, te 7''j uren: het uitvoeren van eenige timmer-, verf-
en stukadoorwerken aan- en in de gebouwen van de vereeniging i»de 
Harmonie", te Groningen. Aanw. 2 Mei, 's morgens te l ' /j uren, Inl. 
bij den bouwkundige der vereeniging, II. Raammaker, aldaar. 

Rstterdam, in het Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerk op het 
terrein der gasfabriek aan den Oostzeedijk. 

Groningen, te 8 uren, door J. W. Struvé, in het koffiehuis »het 
wapen v u Zuid-Holland: het bouwen van oen hoerenhuis op een terrein 
aan de Verlengde Nicuwo-Ebbinge*>traat, te Groningen, met de leverantie 
van al het daartoe benoodigde. Inl. bij den architect K. Hoekzema. 
Aanw. gehouden. 

Woensdag, 4 Hel. 
Vlaardingen. te 10 uren. door het best. van den Holierhoekschen-

Zouteveenschen polder, ten huize van A. Knottenbelt: het uitbreken der 
oude stoomketels aan het Zwethstoomgemaal, met het inmetselen van 
eene nieuwe, benevens afbreken der oude en weer opbouwen van een 
nieuwen schoorsteen op paalfundeering, aldaar, met de daarbijbehoorende 
werken. 

s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-rivierwerken 
op het Zwolsche Diep, met het onderhoud dier werken en dc afbake
ning van het vaarwater, van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, 
te Kampen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 13,700. 

Village, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Oude-Maas, tusschen de 
kilometerraaien 118 en 120, onder de gemeente Dordrecht, behoorende 
tot de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom en den opzichter De 
Kiewit, beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming ƒ 20,000. 

's-llage, te 11 ui en, door den ontv.n• ;«:r der successierechten CÏ 
domeinen, ten huize van den boschwachter in liet Haagsche Bosch: 
de levering in Juni van: 

lo. ongeveer 300 M s gewasschen schelpen; 
2o. idem 150 • onderhoudsgrint. 
Winterswijk, te 11 uren, in de sociëteit Eendracht: het doen 

van eenige veranderingen aan een woonhuis aan de Markt, aldaar, 
toebehoorende aan Mr. H. C. J. Willink. Aanw. 3 Mei, te 10 uren. 

Hord recht, te 12 uren, door fl. Veth G.Hz., ten zijnen kantore. 
Xieuwstraat 1: het bouwen van L2 dubbele aibeiderswoningen, aan 
de Vest. 

E n s c h e d é , te 12 uren, voor de firma Heusinkveld & Co., in het hotel 
de Klomp: het bouwen van een woon-, winkelhuis en bakkerij op een 
terrein, gelegen aan den Brink weg, onder den Rietmolen. Aanw. op de 
bouwplaats, te 9 uren. 

Helft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen: de 
levering van hraiulblusehgereedschap. ten behoeve van verschillende 
diensten in Ned.-Indië, voor het jaar '8S. 

Hoorn, te l'/j uren, door burg. en weth.: het aan- en verhouwen 
van de school aan het Nieuwe Noord, bestemd voor de op te richten 
eerste burgerschool roof jongens. Aanw. gehouden. 

Groningen, te 8 ureu. door G. Heikens, in het koffiehuis van M.van 
Hemmen: het bouwen ran een hoerenhuis aan de Westerkade. onder 
bijlevering van alle daartoe benoodigde bouwstoffen, transporten, arbeids
loonen enz. Inl. bij den architect N. W. Lit. Aanw. 2 Mei, te 11 uren. 

Nchrans (Fr.J, door P. .1. -laarsma: het uitbaggeren van een gedeelte 
der Oude Meer, loopende van uit de Franeker-Sneeker zeilvaart tot de 
ophaalbrug onder Spannom, lang 500 M. Aanw. 2 Mei, te 10 uren. 

Donderdag, ft Hel. 
Amsterdam, te L0 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, aldaar, op het bureau der genie: het doen van 
verschillende voorzieningen enz. aan kazernegebouwen te Amsterdam. 
Bilj. inzenden uiterlijk 4 Mei, vóór 3 uren. Raming ƒ 84:!0. 

Morhteren (Gron.), te 10 uren. door het best. van het waterschap 
Duurswold, in het Hoogehuis: het éénjarig hersteltings- en onderhouds
werk van de sluis met gebouwen, bruggen, enz., alsmede het verrichten 
van bijkomende werken. Aanw. gehouden. 

Arnhem, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in iDe Harmonie": het doen van voorzieningen aan militaire 
gebouwen, te Arnhem. Bilj. inzenden uiterlijk 4 Mei, vóór 3 uren. 
Raming ƒ 4400. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het koffiehuis bet • Hof van Holland": 

lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz., te Breda. 
Raming f 11,000; 

2o. net eenjarig onderhoud van de koninklijke militaire academie, te 
Breda. Raming J 5700. 

Bilj. inzenden uiterlijk 4 Mei, vóór 3 uren. 
Zwolle, te 11 uren, in de Nieuwe Stadsherberg: het verbouwen van 

2 perc. aan de Oude Vischmarkt, aldaar, voor de firma Doijer en 
Pruimers. Aanw. 2 Mei, te 11 uren. 
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wïïiii-1inï»i.1 •!«»r•* (ZeeL), te l i oren, door het d^ibeit van den 
\Villieliiii,iu|Milili'i. in liet gemeentehuis: het herstel, de' vernieuwing on 
het onderhond tut 30 April 'Hb. van ile gewone aarde-, kram-, rijs- en 
steenglc.oiingswerkon, in 1 perc. Aanw. 3 Mei. 

s-llage te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar: het leveren van kazen ten,cti helen te 's-I lage en helft. bilj. 
inzenden uiterlijk 4 Mei. vóór 3 uren. Raming /' 8800, 

N U < • ! r e « » ; . M I i / . - l l . i . door W. P. Üostveen; het afhreken en weder-
apboawen eener bnuwmanswoning. Aanw. op de hofstede, 3 Mei, te 
10 uren. 

Ilurkeloo (Geld.', door den aannemer K. M. Giesen: het doen van 
eenig stukadoorwerk in 2 perc en van huiten- en binnenwerk, aldaar. 

Vrijdag, «ft Mel. 
Yelp. te ll> uren. in het koftiehuis van (ï. Kapel: het houwen van 

een lokaal voor de NeoVGeref. kerk. te Velp. liilj. inzenden uiterlijk 5 
Mei, hij den architect 1'. Km thing J.Ez., aldaar. Aanw. 2 Mei, te 10 uren. 

Mulwijk (Z.-U.), te 10 uren, door dijkgraaf en In Mig heem raden van 
den Krimpenerwaaril, ten huize van C. r. van den Borgh, aan de Stol-
wijkersluts. voor den tijd van twee achtereenvolgende jaren: 

lo. het gewoon onderhoud van de dijkskruinen, bestaande în het 
effenen, tonrond honden en In-grinden; 

2o. het onderhouden en hegrinden van binnenwegen in genoemden 
waard, iu onderscheidene gemeenten gelegen; 

3o. het onderhoud der dijksgoreedschappen. peilsc haal kasten, peilscha
len enz 

lui. hij den fahrick-laudincter, te Gouderak. 
's-Hosf-h, te lO'.j nren. dooi* het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van een basaltmuur 
langs den rechter, en van beschoeiingen langs den linker kanaaloever 
dei Zuiilwilleiusvaart. hij de ij/eren draaibrug te Helmond, prov. Noord-
Brabant. Inl. hij den hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den 
ingenieur Schuurman, te Vueht. en den opzichter Pommée, te Aarle-
Rikstel Aanw. gehouden. Raming ƒ 6150. 

Ilrrda, tc 11 uren, door den konuiiandant in het 3e genie-kom-
mandciuont. te Breda, in het koffiehuis liet «Hof van Holland": het 
bouwen van een fort aan den Nieuwe-Maasmond (Hoek-van-Holland), 
Ce gedeelte. Bilj. inzenden uiterlijk 5 Mei, vóór 3 uren. Aanw. gehouden. 
Raming /' 51,800. 

Groningen, te 12 uren. door het prov. best.: het onderhouden en 
hei-stellen der zeeweringen wederzijds Delfzijl, van 1 Mei "87 tot l Mei 
'88. in 2 perceelen of in massa. nil. bij den hoofdingenieur en den 
ingenieur, heiden te Groningen, en den opzichter B. Harms, te Delfzijl. 

Kolterdam, te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van twee 
scholen aan de Van-Speijkstraat, waarvan eene met twee woningen. 
(Zie advert, in »°. 17.) 

A l bergrit tOv.i. te 8 uren, door burg. en weth. van Tubbergen, ten 
huize van den kastelein II. van der Au: 

lo. het bouwen van een schoolgebouw in een lokaal, te Fleringen; 
2o. de verbouwing van het schoolgebouw in twee lokalen, aldaar; 
3o. eenige verbouwing aan het schoolgebouw te llarhriukhoek; 
4o. het maken van 102 stuks twee pers» MUIS schoolbanken. 
l i l , hij den architect J. Moll, te Ilengeloo. Aanw. 6 Mei. teHarbrink-

hoek te 8 uren, Albergen te U'/'j uren en Fleringen, te 11 uren. 
' M - B O N V I I . door het college van regenten over de Godshuizen en de 

algemeene armen: het maken van een klinkerweg met bijbeboorende 
weiken en leveringen op het terrein van het landgoed Voorburg, onder 
de gemeente Vueht. Aanw. 2 Mei. te 10 nren. Raming f 2980. 

4. M U I In gen . door YV. A. Scholten: eene belangrijke vertiinmering van 
de boerderij l-jigeineer" te Westerwijtwerd. Inl. hij den architect P. 
Tilbusscher, te Mriddelstum. Aanw. 2 eu 4 Mei, te 10 uren. 

Zaterdag, J Mei. 
Te«*el. te 10 uren. door het best. van het waterschap de 30Gemeen-

schap) iel ij ke poldejs: het verhoogt»n van p. m. 619 M. binnenberm van den 
Zuider/eèdijk. ter breedte van 7 M. tot op 1 M. hoven volzee, alsmede 
het maken'van een opril bij tie Waalder sluis, lang 100 M. breed 3.50 M. 
Inl. bij Jli. Hillenitis. te Oudeschild. Aanw. 0 Mei, te 12 uren. 

Breda, te 11 uren. door regenten van het Gereformeerd burger-
weeshui-, iu het koftiehuis van de Wed. Sogers: het sloopen van het 
oude bestaande burgerweeshuis, langs de Oude Vest en naast den voor-
maligen Schouwburg gelegen. Inl, hij de architecten P. van de Erve 
en A. ('. Ünijzei'il. aldaar. Aanw. 4 Mei. te 10 uren. (Zie advert inn0. 18.) 

\\ i--i'K i thr (Zeel.), te 11 uren. door het best. der waterkeering van 
den calamiteusen jioldcr Vliete: het verbeteren en onderhouden der 
waterkeeieitde werken aan genielden polder ged. '87/*88. Aanw. 4 Mei, 
te 2 uren. 

Bnrki'liio. te 11 uren, door ('. F. Schaars, in het stutionskofliehnis. 
aldaar: 

lo. het houwen van een herenhuis c a . op de fundamenten van 
't voormalige kasteel «Hot Hof": 

2o. het bijbouwen van een nieuwen cichoreikelder, 23 M. lang, 6 M. 
breed. Aanw. 7 Mei, te O'/s uren. 

Staveren, le 11 uren, door h"t shiisbestuur van de massale zeesluis, 
in de sluiswachteiswonuig: het vernieuwen van 11.7(H) M 3 metselwerk 
on van 0.885 M 3 roosterwerk der zeesluis; het verven en behangen der 
sluiswnchti'iswoning: het gewone verwisselen der zeesluisdeiiren; ver
schillende kleine herstellingen aan de zeesluis en bij behooren de werken 
en gebouwen en het gewoon onderhoud van een en ander tot en met 
30 April 'h-<. Inl. bij den opzichter Jongsma. aldaar. Aanw. 5 Mei, 
te 11 uren. 

Buitenpost. te 12 uren. door den burg. van Acht karspelen: 
lo, het bouwen van eene nieuwe vaste brug over de 'Nvij zei ervaart, 

nabij het dorp Kooten; 
2o. het leveren van 150 M 3 riviergrint eu het vervloeren van 390 M 1 

klinkersteen-best rating. 
Inl. bij den gemeente-architect, aldaar. Aanw. 5 Mei, te 11 uren. 
M - iniiii p.uo( hie (Fr.), door het dijkshest. van het waterschap «liet 

Oud-Bildt": bet afbreken der Wiersterpijp, der Hoogebrng en der 
Melkpadsbrmr en het daarvoor in de plaats bouwen van drie vaste 
bruggen. Inl. bij D. Kenning, aldaar. Aanw. 5 Mei, te 11 uren. 

Maandag. 1» Mei. 
Maaslricht, te lO'/j uien, door het ministerie van waterst.enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van een ijzeren draai

brug ter vervanging van de vaste houten brug over de Noordervaart in 
den kunstweg N«derweert-Meiel, met daarbij beboerende selmthalksluis 
nabij sluis no. 15 der Zuidwillernsvaart. onder de gemeente Nederweert. 
Inl. bij den hoofdingenieur in bet 7e district en den ingenieur Bekaar, 
beiden te Maastricht. Aanw. 2 Mei. Raming / 17.800. 

's-Hage, te Ll ' / i Oren. door het prov. best. van Zuid-Holland: bet 
onderhouden van- eu liet doen van eenige herstellingen aan de gebou
wen, behoorende tot het huis. be wootid door den Commissaris des Konings 
in Zuid Holland te *s Hage. ged. 2 jaren, ingaande 1 Juni'87, eindigende. 
31 Mei 'S9. Inl. hij den hoofdingenieur, te 's-Hage. Raming ƒ 3500. 
(Zie advert, in 17.) 

Ilnnrlem, te 2 uren, door- dijkgraaf en heemraden van den Haar-
lenuiierineerpolder, ter secretarie des polders: 

lo. het kroozen van vaarten en tochten in genoemden judder; 
2o. het onderhoud dei- grintwegen tot l Mei '88. 
lui. hij den hoofdopzichter, te Haarlem, en du betrokken opzichters. 

Blnsdag. 10 Mei. 
Breda, te 11 uren, door den eei-staanwezend-ingenieur der genie, 

in het koftiehuis het loof van Holland": 
lo. het doen van herstellingen en vernieuwingen van onderscheiden 

aard aan kazernegebouwen enz,, te Breda. Raming ƒ (1030. 
2o. het doen van herstellingen aan daken, vloeren enz., van de ge

bouwen der koninklijke militaire acadinie, te Breda. Raming /' 4000; 
8o. het leveren van kazerneineubelen, te Breda. Raming J 2000. 
Bilj. inzenden uiterlijk 9 Mei. vóór 3 uren. 
Hosendaal. te 11 uren. door burg. en weth. van Rosendaal en Nispen: 

het maken dei- a arde haan en kunstwerken, alsmede bestraten van den 
weg van af de kom der gemeente Rosendaal naar het gehucht Wouw-
sché HU, ter lengte van 0135 M. Aanw. 2 Mei, tc 11 uren. Inl. bij 
den opzichter M. Smits, te Bergen-op-Zoom. 

Deventer. te 1 l'/j uren. door den oei-staauwezend-ingenieur der 
genie, te Zutfen, in het hotel »de Keizer": het eenjarig onderhoud der 
kazernegehonwen enz... te Deventer, ouder bet beheer der genie, te 
Zutfen. Bilj. inzenden uiterlijk 9 Mei, vóór 3 uren, bij den hoofdop
zichter van fortificatiën, te Deventer. Raming ƒ 6200. 

's-Hage, te 12 uren. door het ministerie van financiën: het onder
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan het rijksgebouw 
te Groningen, waarin gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en 
het kadaster. Inl. bij den bouwkundige voor de landsgebouwen in het 
le district, te 's-Hage. Aanw. gehouden. (Zie advert, in «°. 16.) 

Voorschoten, te 1 uur, door den architect T. L. Kantors, te Rotter
dam, in het hotel sliet Wapen van Voorschoten": het bouwen van een 
hoofdgebouw ter grootte van p. in. 612 M* oppervlakte, in aansluiting 
met het bestaande gesticht en pensionaat van de eerwaarde zusters 
dominicanessen op Bijdorp, te Voorschoten. Inl. bij genoemden architect. 
Aanw. 3 Mei, te 12 uren. 

Oostrrwolde (Geld.), te 2 uren, door den dijksteel van den polder 
Oosterwolde, bij A. Visch, aan den Zandweg: het schoonmaken van 
de weteringen. 

Botterdam, in het Timmerhuis: de levering van afsluiters met 
, reservestukken, brandkranen met reservestukken en bijbehooreiid giet

werk voor reservestukken van allerlei aard. {Zie adeert. in n°. 17.) 
Woensdag, 11 Mei. 

Velp, te 10 uren, in het koffiehuis van Van Kampen: het bouwen 
' van een woonhuis aan de Keikallëe. Aanw. 4 Mei, te 10 uren. Bilj. 

inzenden 10 Mei, bij den architect F. Kortlang J.Ez. 
'o-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk op het benedendeel der Nieuwe Merwede, 
gedeeltelijk door middel van Bijksstirombaggervaartuigen, met de be
diening èn het onderhoud dier vaartuigen tot en met 1 Maart '88, 
beuevens de uitvoering van eenige werken tot voortzetting der norma-
liseering van den benedenmond van die rivier. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Dieson, te 's-Hage, den ingenieur Huoirenboom en den opzichter 
Horren, beiden te Dordrecht. Aanw. 4 Mei. Raming ƒ 214,000. 

'••HagCp te 11 uren. door het ministerie van waterstaat, enz.: het 
maken van zes en het verlengen van twee dwarskribben aan den 
linkeroever van de Lek, in de gemeente Kuilenburg, prov. Gelderland, 
tusschen de kilorneterraaien 80 en 82. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, tc 's-Hage, den ingenieur Muwjuetier, te Utrecht, en den op
zichter Mann, te Reenen. Aanw. 4 Mei. Raming ƒ 18,500. 

'o-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
in de Noord, de Oude Maas, het Mallegat, de DordtTche Kil en het 
Spui, behoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen, met het 
onderhoud dier werken van 1 Juli '87—30 Juni '88. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom eu den 
opzichter De Kiewit, beiden te Dordrecht. Aanw. «Mei. Raming J 24,570. 

line-huig . te 11'j uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Zutfen. in het logement iHofGolria": het eenjarig onderhond van 
de kazernogohnuwon, de werken enz., te Doesburg, onder het beheer 
der genie, te Zutfen. Bilj. inzenden uiterlijk 10 Mei, vóór 3 uren, bij 
den opzichter van fortificatiën, te Doesburg. Raming f 5240. 

• iieek . te 12 uren door burg. en weth.: het maken van overdekte 
bewaarplaatsen voor de fecale- en urinetonen, met bijbeboorende wer
ken, op het terrein »de Aschbelt". Inl. bij den' gemeente-architect. 
Aanw. 3 Mei, te 11 uren. 

Amsterdam, dooi- den architect G. W. Vixseboxse, in het lokaal 
Frascati: het bouwen van eene diamantslijperij op een terrein aan de 
Vondelkade. aldaar. Aanw. 5 Mei te 11 uren. (Zie advert, in 18.) 

Assendeirt (N.-ll.), door het best, van den polder Assendelft: de 
levering van 250 M 3 lijne gewasschen grint. Bilj. inzenden uiterlijk ft' 
Mei, bij den secretaris. 

Donderdag, 18 Mei. 
Haarlem, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerken in 
het Noordzeekanaal en voor de Maalsluis. te Spaarndam, oehoorende tot 
de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam. Aanw. 6 Mei. 
Raming ƒ 26,360. 

Vrijdag, 13 Hel. 
'••Bosch, tc 10'/, uren, door net ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het maken en leveren van drie nieuwe 

l.rugscbepcn en het uitvoeren van bijbeboorende werken ten behoeve 
ran de schipbrug over de rivier de Maas, te Hedel. Inl. bii den hoofd
ingenieur in het 6e district, tc 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te 
Vocht en den opzichter Vroeg, tc Crevecoeur. Aanw. 6 Mei. Raming 
ƒ 72U0. 

Cats (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van den 
t.iUmitcuscn Lcendert-Abrahampoldcr, in zijn vergaderlokaal: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 Apnl '88, van de aarde-, 
kruin-, steenglooiing- en andere werken aan bóvengenoemden calami
teiten polder. Aanw. 6 Mei, van 9—11 uren, eu9Mci, van 10— 12 uren. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
heitellen en verbeteren van Rijkstelegraallünen iu de afdeeling Gro
ningen. Inl. bij den inspecteur, chef van liet technisch beheer der 
Rijkstelegraaf, te 's-Hage, en den lijuinsiiccteur te Gioningen. Raming 
M120. 

Meuverkerk (Zeel.), te 5 uren, door het best. van den polder de 
Vier Bannen van Duivel and, in de raadkamer: de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, kram.- rijs- eu steen-
^looiingswerken aan den gemelden polder. 

Zaterdag, 14 Hel. 
Alkmaar, te 10 uren, door dijkgraaf en heemraden van de Schermeer, 

i het raadhuis: 4 perc. dijk-, sloot- en baggerwerk. 
Zutfen, te 12 uren, door provisoren van het Bornhof: het afhreken 

van het restant van het gebouw aan de Markt, met ingang, en het 
aldaar bouwen van een woonhuis met aanhehooren, benevens hei weder 
stellen der poort of ingang. Aanw. 4 en 11 Mei, te 10 uren. 

oost burg, door burg. en weth.: de levering van 11,000 nieuwe 
I.r'ssinesche straatkeien, 10 a 12 cM. 

Uoek (Zeel.), door het best. der Ned. Hcrv. kerk: het bouwen eener 
nieuwe en het afbreken der bestaande pastorie. 

Maandag, Itt Mei. 
Amsterdam, te 2 uren, door de Hollandsche IJzeren Spoor wegmaat-

schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: het 
veranderen en uitbreiden van den onderhouw met het maken en weder 
opruimen van een hulpbaan met hulpbrug, het ophoogen en verbroeden 
van den spoorweg en het wijzigen van de sponriurichtingen. alsmede 
het maken, leveren en opstellen van een plaatijzeren bovenbouw, alles 
met hijhehoorende werken, voor 0 0 0 spoorwegdraaibi ug over dc Sehio-
damsche Schie, tc Schiedam, iu 2 perceelen. Raming: pere. 1 ƒ90,000, 
pare, 2, ƒ28,000. (Zie advert, in 18.) 

Woensdag, 18 Mei. 
•-Itagr. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

aanleg van een gedeelte kanaal met bijbeboorende kunstwerken van 
nabij den St.-Anthoniediik (gem. Diemen) tot de Oude. Vecht te Nigte-
vecht, behoorende tot do werken voor den aanleg van een kanaal ter 
verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur 
Wellan, tc Utrecht, en den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 11 
Mei, te 11 uren. Raming f 1,400,000. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: dc 
uitvoering van werken tot verbetering van de rivier de Maas, onder de 
jreineenten Maasbracht en Wessein, tusschen de kiloineterraaien LXIII 
en LX1V. Inl. bij den hoofdingenier Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur 
Verweij, te Vucnt, en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 11 Mei. 
Iteming f 26,000. 

Zaterdag, 81 Mei. 
Vrleo (Dr.), te 12 uren, door burg. en weth i 
lo. het bouwen eener nieuwe school voor 100 leerlingen, te Donderen; 
2o. het verlwuwen en vergrooten van de scholen te Vries, Zcijen en 

l'inaarioo; 

3o. het verbouwen der scholen te Hunne en Oudetnoleu. 
Inl. bij den architect 11. Luinge, tc Vries. 

Haandag, 8 S Mei. 
Botterdam, tc 12 uren door de architecten C. Muijsken, te Amster

dam, en A. P. van Dam A.Wz., te 's-Hage, in het hotel Coomans: den 
opbouw van het terrein, genaamd plan C, te Rotterdam, op de daartoe 
gereedgemaakte fundeeringen. (Zie advert, in a». 18). 

Woensdag, 8S Mei. 
's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering: van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op den Hoven-Rijn en de Waal, met het onderhoud dier werken van 
1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88, in drie perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-IIage, en den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. 
Aanw. 18 Mei. Raming: perc. 1 ƒ 24,000, perc. 2 / 33,000, perc 3 
f 56,000. 

's-llage, te 11 uren^door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken op 
den Gelderschen Usel, met het onderhoud dier werken van 1 Juli '87 
tot en niet 30 Juni '88, in drie perceelen. Inl. bij deu hoofdmgeuicur 
Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 
18 Mei. Raming: perc. 1 ƒ 30,000, perc. 2 f 7300, perc. 3 ƒ 14,300. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van baggerwerk in en nabij den Amer en het herstellen en 
onderhouden van de werken op den Amer en op het benedendeel van 
het Oude Maasje en van de Donge, van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni 
'88. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van den 
Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 18 Mei, te 12 uren, aan het havenhoofd 
te I.uge-Zwaluwe. Raming f 15,000. 

Donderdag, S« Hel . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verdiepen van eenige gedeelten 
van het Noord-Hollandsch kanaal. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haar
lem, en den ingenieur Welcker, te Alkmaar. Aanw. 20 Mei. Raming 
ƒ 22,650. 

Vrlldag, 87 Mei. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best : het gedeeltelijk afgraven van den 
vestingwal langs den oostelijken arm van het kanaal en tot het gedeel
telijk ophoogon van bet ravelijn VI—VII der vestingwerken van Neuzen, 
nroVincie Zeeland. Inl. hij den hoofdingenieur in het 11e district, te 
Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 20 en 21 Mei. Raming 

ƒ 2620. 
Arnhem, te 12 uren, dour het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best: het aanbrengen van een rijsbeslag met 
brikbestorting tegen het zuidwestelijk talud van den Rijks-Ellekomsehen 
dijk. gelegen in den grooten weg van Dieren naar Doesburg, provincie 
Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter 
Rietberg, allen te Arnhem. Aanow 20 en 21 Mei. Raming f 4500. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
liet gebouw van bet prov. best: de vernieuwing der brug no. 15. ge
naamd de Plattebrug, gelegen hij Kollum, over het Riikskanaal van 
Dokkum naar Gerben Allcsverlaat, in de provincie Friesland. Inl. bij 
den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter Ten Doesscliate, 
allen te Leeuwarden. Aanw. 20 Mei. Raming ƒ 4270. 

Op onbepaalden datum. 
Harlingen, door wees-armvoogden en diakeus van de Herv. gemeente: 

het afbreken en bouwen van eene boerenschuur met kelder en gedeelte 
van het woonhuis te Witmarsum. Aanw. 5 Mei, te 4 uren. 

Nagekomen Afloopen. 
Ur . n in f rn , 28 April: liet bouwen »an een 

|.,ikhuis niet bovenwoning, op een terrein aan 
de verlengde Nieawe-Ebbingettreat, omler be
heer van den architect K. Hockzema; ingek. 10 

te Groningen, 
» idem 
» idem 
» idem 
> idem 
> idem 
i idem 
i idem 
> idem 
o idem 

ƒ 11,233 
> 10,350 
» 10,220 
.•> 10,171 
» 9,6UB 
> 9,582 
» «,570 
> 9,444 
» 9,379 
• 9,192 

l'ilj, als 
N. v. Huizen, 
J. 1. Toesman, 
VV, Pleijsier, 
•I. Ibelings, 
E. Petei-s, 
II. Jansen, 
E. W. Wietzema, 
11. Scbcltens, 
J. Ilaupt, 
K. v. d. Laan, 
gegund. 

Middelburg, 23 April, onder beheer van het 
ministerie vun waterst. enz.: lo. liet maken van 
een paar buitenvloeddeuren in liet buitensluis-
lioofd van de oostsluis tc Neuzen; ingekomen 6 
bilj., als: 
A. Tholens Dz., te Neuzen, ƒ 3596 
<-'. F. v. Fraijenhovcn, » idem > 3277 
8, v. Bees, > idem > 3254 
0. 1. Balkenstein, > idem » 3245 
M. D, de Putter, > idem » 3209 
J. M. Koole, > idem i 2985 
Homing » 3700 

2o. het verrichten van baggerwerk opdeSlik-
l°ng en in de Oosterhaven, te Neuzen; ingek. 
3 bilj., als: 
II- Bcnnik Hz., te Utrecht, ƒ 7749 
A. v. d. Beek. > Zaamslag, > 7500 
M. C. de Jong Pz., > Sliedrecht, • 6290 
Homing » 8000 

ZeUt, 29 April: het bouwen van een buiten
verblijf op het landgoed Prattenburg, onder 
•<eenen, onder beheer van den architect E. G. 

Wentink, te Schalkwijk 
W. C. Beeremans, ti 
G. J. v. Vloten, » 
J. Rothuizen en \V. 

Salomons, i 
C. Verweij, * 
E. J Weijers, I 
J. de Boer & Zn., < 
I. v. üinkel, I 
G. v. Rasse), 1 
J. v. Lunteren, 1 
gegund. 

; ingek. 9 bilj., 
Baarn, 
Utrecht, 

Doorwerth, 
Mijdrecht, 
Nijmegen, 
Steonwijk, 
Nijmegen, 

i Utrecht, 
i Woudenberg, 

als: 
f 28,535 
> 28,400 

» 27,444 
i 27,166 
» 26,990 
» 26,900 
» 26,100 
» 25,091 

24.974 
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Konijn in, 13 April: liet bouwen van eene 
nieuwe boerenplaats met aanverwante werken, 
onder beheer van den architect F. Brouwer; 
ingek. 13 bilj.; gegund aan U. Lanting, tc 
Deersuin, voor ƒ 13,131. 

's-Uage, 20 April: het bouwen van een woon-
huis, kantoor, bergplaatsen cn verdere MUI hen 
righeden op oen |ierc. grond, achter dc stallen 
der llaagsclif Tramway, aan dc Trekvliet al
daar, voor rekening der Gebr. Landuijdt, oude. 
beheer van den architect VV. B. van Liellund; 
ingek. 16 bilj., als: 

te 's-Hage, 

Sneek, 22 April: het maken van een fabrieks
gebouw met bijkomende werken, onder beheer 
van den architect J. P. Hogendijk; ingekomen 
" bilj., als: 

tc Bo/tun, 
• Snerk, 
» idem 
B idem 
B idem 

J' 3400 
s 3304 
'i 3040 
» 2986 
B 2942 

Gebr. dc Vos, 
H. v. Bergen He

negouwen, s 
M. T. Wijiiekus, , 
A. C. Paardekooper, » 
J. II. de Swart en Zn., » 
I. L. Werdes Jr., t 
W. P. Teeuwisse, » 
Gebr. Houtman, a 
P. C. Quist, > 
C. Alkemade Jr., a 
J. H. Valk, 
T. Roest, 
A. Korteweg, 
C. v. Diest, 
J. N. v. Tilburg, 
P. v. Vliet, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ20,900 

> 20,616 
B 20,516 
» 20,100 
B 19,889 
» 19,095 
B 19,695 
B 17,733 
B 17,500 

Noordwijk-Lhineii, B 17,335 
B Rijswijk, B 17,242 
B 's-Hage, a 16,850 
B Zevenbergen, s 16,800 
B Koudekerke, » 16,700 
B Leidschendum, > 16,700 
B 's-Hage, B 16,361 

Koriijuni. 22 April: het bouwen eener voor-
huizinge tc liaskerdijkeu, onder beheer van den 
architect F. Brouwer; ingek. 12 bilj.; gegund 
aan J. Boursma, te Baijinn. voor j 2305. 

Maarsen, 22 April: het bouwen van een 
boschwachterswoning, nabij het stoomgemaal 
van het waterschap de Bethune; ingekomen 9 
bilj., als: 

tc Kokenge, 
B Bi enkelen, 
» idem 
B Tienhoven, 
i Maarsen, 

B Mijdrecht, 
B Harmelcn, 
B Vreeswijk, 
het leggen 

f 2100 
» 1849 
B 1740 
B 1694 
i 1678 

B 1640 
i 1599 
• 1565 
• 1885 

een 

A. v. Loert, 
H. Grifliiicn, 
N . £. Gerwig, 
K. Bol, 
11. Hagcman, 
G. H. de Mei en Th. J. 

Hulst, 
C. Verweij, 
J. v. üsnabruggc, 
A. C. Willeinsen, 

Utrecht, 22 |April 
berin, lang 1400 AL, 'nabij het lieusichemsche 
veer, voor rekening van het hoogheemraadschap 
van den Lekdijk bovendams; ingek. 17 bilj.,als: 
O. v. d. Berg, Tuil en 't-Waal, / 19,800 
I), J. Kroon, Sliedrecht, » 19,650 
Ü. de Kok, Kerkdriel, en W. Baggerman, 

Nederhemert, 
J. G. Huisman, Nijmegen. 
C. de Jong, Hardinksveld, 
C. Versteeg, idem 
J. Fruijtier, Utrecht, 
.1. v. Vuuren, Zalt-Bommel, 
11. v. Anrooy Jr., idem 
A. Boer Wz., Sliedrecht, 

' L. Brand, Giesendam, 
A. v. d. Meijden, Hardinksveld, 
P. W. v. Hattcm, Tuil, 
A. v. Kekem, Gouda, 
W. H. Sweti, Hardinksveld, 
0. Zanen Hz., Ammerstol, 
L. Brouwer, Gouda, 

LopIkerkapel, 22 April: het bouwen eener 
bouwmanswoning met vee- en paardenstalling op 
de hofstede, bewoond door A. Kersbergen, te 
Lopikerkapel, voor Mr. O. G. Berger van Hengst, 
onder beheer van den architect L. A. van der 
Voort, te Jaarsveld; mgek. 12 bilj., als: 
G. v. Heeswijk, Everdingen, / 4760 
Jac. Schouten, Vianen, > 3669 
G, v. d. Kwast, Jaaisu-ldei kapel, » 3600 
Jb. Teeuw, Polsbroek, » 8470 
J. A. Dumolin, Vianen, s 3468 
A. I. T. Kleef, Lopikerkapel, > 3397 
J. J. Hoogendoorn, Vianen, » 3394.75 
M. Hartman, Benschop, » 3830 
Cs. Brouwer, Polsbroek, » 8814 
A. C. Willemse, Vreeswijk, s 3194 
N. Schmieman, Jaarsveld, > 3187 
C. de Bruin, idem > 8099 
gegund. 

o ld ebrook, 22 April: het bouwen eener 

fravenmakerswoning, met bijlevering van alle 
ouv*stollen enz., voor rekening der gemeente; 

ingek. 4 bilj., als: 
A. Borst, te Hattcm. / 880 
J. Wildeman, s Uldebroek, » 720 
J. v. Boven, > idem s 717 
H. Jonker, » idem > 718 
gegund. 

H. T. Bicsma, 
Th. Visser, 
N. P. Molenaar, 
J. dc Graaf, 
T. J. v. d. Steele 
gegund. 

kroningen. 22 April: het bouwen van twee 
hoerenhuizen aan dc Rcitdiepskadc, hoek \Yester-
singel, tc Groningen, onder beheer van den 
architect K. Hockzema; ingek. 15 bilj. 
G. Mculuik, tc Groningen, 

» idem 1'. Dalmolen, 
% J. L. Walker, . idem 
J. Haupt en J. Werkman, » idem 
J. 1. loesman, B idem 
11. Schcltcns, ii idciu 
T. Y. Jelsma, » idem 
J. Poelman, I idem 
W. Plcijsicr, » idem 
J. lbelings, B idem 
E. W. VVietseina, B idem 
D. Douijes, D idem 
E. Peters, » idem 
H. Janssen, B idem 
J. de Vries, i idem 
gegund. 

Itiikicn, 23 April: het vergrooten der school 
te Zegge, voor rekening der gemeente Rukten 
c. . i . . onder beheer van den architect F. A. IJ. van 
der Vaart, te Oud-Gastel; ingek 5 bilj., als 

als: 
ƒ 22,445 
» 22,220 
B 22,197 
B 22,183 
8 21,980 
B 21,888 
8 21,883 
8 21,880 
» 21,b80 
8 21,789 
8 21,623 
8 21,589 
» 21,566 
8 21.444 
B 20,736 

Stevens, 
A. Au nee. 
Corn. Voets, 
J. v. Loon, 
Corn. Sutjkcrbuijk, 
gegund. 

Lelden, 23 April 

te Rozendaal, 
8 idem 
B Rukten, 
8 Rozendaal, 
« Zegge, 

ƒ 2600 
2214 
2060 
1958 
1799 

de verdieping der trekvaart 
Leiden—Haarlem, over een lengte van 7200 M. 
voor rekening van het hoogheemraadschap Rijn 
land; ingek. voor de massa 7 bilj., als: 
Joh. Holster, te Haarlem, ƒ 41,850 

• 19,650 
i 18,300 
i 18,280 
i 17,900 

17,890 
17,730 
17,630 
17,517 
17,286 
17,270 
15,500 
15,400 
14,882 
14,790 
14,160 

34,960 
32,900 
26,332 

24,610 
21,697 
18,900 

/ 6600 
s 6500 
• 6493 
8 6410 
B 6239 
B 6190 
8 6098 
8 6054 
B 6867 

G. P. J. Beccari, a idem 
W. Goedkoop, a Amsterdam,' i 
C. BoSj 8 Haarlemmermeer, i 
Corn, /.men en P. 

Zanen, s Ainmcrstol, . 
H. H. Smit, » Aluienum, i 
Corn. Bos, » Dordrecht, \ 

Zaamslag, 23 April: het herstel, de vernieu 
wing en het onderhoud tot 30 April '88, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswcrken aan 
de waterkeering van de calamiteuse Margaretha-, 
Kleine-Huissens- cn Eendrachtspolders; ingek. 9 
bilj.. als: 
J. Tollenaar, te Neuzen, 
J. v. Eek, B Hardinksveld, 
C. F. v, Fraeijenhove, s Neuzen, 
J. de Bree, B Hoek, 
J. Jansen, a Neuzen, 
B. den Ester v. d. Brink, >> Krabbendijke, 
D. Tholens, a Neuzen, 
H. K krassen, B Zaamslag, 
A. v. d. Beek, » idem 
gegund. 

Weerden, 23 April, onder het beheer der genie, 
te Utrecht: lo. het eenjarig onderhoud der 
werken en kazernegebouwen enz., te Woerden 
en te Wierickerschans; üigek. 4 bilj., als: 
J. W. Blok, te Woerden, ƒ 2576 
A. v. Selms, • idem > 2565 
C. Fluijt, 1 idem » 2493 
A. Kotercs, i idem » 2449 
Raming » 2876 

2o. eene verving van werken cn kazernege
bouwen te Woerden en te Wierickerschans; 
ingek. 4 bilj., als: 

te Hardinksveld, ƒ 1624 
B Rumpt, 8 1363 
B Woerden, » 1363 
B idem » 1223 

» 1600 
Gouda, 23 April, onder het beheer der genie, 

te 's-Hage: lo. het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen en/.., te Gouda; ingekomen 4 
bilj., als: 

te Gouda, / 2300 
B idem • 2043 
B idem » 2035 
» idem » 1979 

B 2220 
2o. eene gedeeltelijke buiten- cn binnenverving 

van kazemegebouwen enz., te Gouda; ingek. 2 
bilj., als: 
B. Brouwer, te Gouda, ƒ 1468 
W. Gestel, » Woerden, t 966 
Raming i 1000 

3o. het éénjarig onderhoud der kazemegebou
wen enz., te Schoonhoven; mgek. 2 bilj., als: 

A. J. Bastiaanse, 
M. 11. Eysvogel, 
H. Veenendaal, 
J. Meijers, 
Raming 

B. Hoogerwaard, 
C. J. Kout, 
W. Bokhoven, 
H. J. Nedcrhorst, 
Raming 

G. de Vos, te Schoonhoven, / 167b 
P. Blanken Dz., i Bergambacht, B 154Ö 
Raming B 15611 

4o. ccne gedeeltelijke buiten-en binueuverving 
van kazerncgebouwen enz., tc Schoonhoven: 
ingek. 3 bilj., als: 
W. Catsburg, te Schoonhoven, ƒ 729.83 
11. A. Schreuder, a idem B 687. 
C. A. v. Warnet, , idem a 666.6C 
Raming a 700.-

VMII.iiist.nl 23 April, onder liet beheerder 
genie, aldaar: lo. het eenjarig onderhoud van 
de kazemegebouwen enz., te Willemstad; minste 
inschr. C. Lodder Rzn., te Willemstad, ƒ 1876 
Raming a 2500 

2o. liet eenjarig onderhoud der werken enz., 
te Willemstad; minste inschr. C. de Groot, te 
Sliedrecht, / 5873 
Raming a 5890 

8o. eene verving van werken en gebouwen te 
Willemstad en op de forten De Hel cn De Ruijter; 
minste iusclir. J. van üend, tc Willemstad ƒ 1184 
Raming » 1400 

4o. net hei-stellen van bekleedingsmuron te 
te Willemstad; minste inschr. A. Oosters, te Wil
lemstad, 7.05% beneden tarief. Raming / 1500. 

6o. het uitdiepen van havens en grachten tc 
Willemstad en fort De Ruijter, en het herstellen 
van steenglooiingon en van rijzen bollen te 
Willemstad en te Numansdorp; minste inschr. 
C. Bos Azn., te Dordrecht, / 6100 
Raming a 6600 

Brulnlise, 23 April: het maken van eene 
estrade etc. in dc kerk der Herv. gemeente, en 
het aanbrengen van i 80 nieuwe zitplaatsen; 
ingek. 3 bilj., als: 
P. Brouwer, te Bruinisse, ƒ 932.25 
M. Krijger, a idem a 925 
A. Zoeter, a idem a 887 
gegund. 

Harlingen, 26 April: het rioleerer. en be
straten van de Spinstraat; ingek. 6 bilj., als: 
K. Kuipers, 
J. Posthuma, 
L. Strak en J. Huisman, 
P. Schaafsma, 
J. de Lange, 

tc Harlingen, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

917 
773 
731 
726 
686 
643 G. SpoelstraenJ. Torenbeek,B 

gegund. 
(ieertruldenberg, 25 April: bet eenjarig 

onderhoud van de werken en kazemegebouwen 
te Geertruidenberg, onder het beheer der genie, 
te 's-Bosch; minste inschr. M. Krols, voor ƒ 3184. 
Voorloopig gegund. 

Maastricht, 25 April: het gedeeltelijk ver
nieuwen van de ophaalbrug over de Zuidwillems-
vaart te De Biest, gemeente Weert, en het 
gedeeltelijk verbouwen van het magazijn aldaar 
tot brugwachterswoiiing, in twee perceelen. 

Perc. 1, ingek. 4 bilj., als: 
F. Rooijackers & Zonen, te Helmond, / 6150 
A. Ulders-Steikel, a Appingcdain, a 5898 
P. J. H. Kampers, n Weert, B 5870 
J. M. v. d. Berg, a idem i 5556 
Riming a 6770 

Perc. 2, ingek. 3 hilj., als: 
H. Weegels, te Weert, ƒ 2169 
P. J. H. Kampers, a idem a 1970 
J. M. v. d. Berg, a idem a 1960 
Raming B 2360 

Maassluis, 25 April: het bouwen van een 
pakhuis aan dc Haringkade, voor de maatschappij 
voor zeevisscherij, onder beheer van den architect 
R. P. Stuivinga; ingek. 12 bilj., als: 
H. v. Spronse, te Monster, 
M. Veltenaar, a Maassluis, 
V. Heyst en Zonneveld, a Vlaardingen, 

ƒ 13,111 
a 9,999 
a 9,798 
» 9,300 
a 8,990 
a 8.988 
s 8,654 
a 8,635 

Blok Az., a idem 
E. Dorsman, a idem 

v. d. Hoeven, a idem 
Reineveld, a idem 

Mciland en Kornaat, a idem 
Berkhout en Van 

Dorsen, a idem » 8,499 
P. v. Luipcn, B Maassluis, a 8,880 
. P. Wimmers, a idem a 8,290 

J. de Baan, s Maasland, a 8,270 
Raming > 9,180 

Gunning voorbehouden. 
Zuidhorn , 26 April i eene vertimmering aan 

het huis van J. van Bruggen, aldaar, en het 
inrichten ervan tot gemeentehuis, onder beheer 
van den architect M. Viets: ingek. 5 bilj., als: 
H. Koeter, te Zuidhorn, ƒ 2340 
L. Los, B Beduin a 1999 
B. Kooi, a Zuidhorn, a 1987 

Huizinga, a idem a 1971 
H. Moorman, s Beduin, > 1860 
gegund. 

Breda, 25 April, voor rekening der ge
meente: lo. het leveren van ongeveer 660 
M> gewasschen leem, voor het waterdicht makeu 
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van den vijver in het Valkenberg: minste inschr. 
!,. Botcrinans, te Gilze, voor ƒ 2.89 per >l'. 

go, het leveren van 300 M'kiezelzand, voorde 
vietjiailon in het Valkenberg; minste inschr. C. 
de Kanter, te Breda, voor ƒ 540. 

So. het verven van de hout- en ijzerwerken 
van de gevels aan de Ambachtsschool; minste 
inschr. W. K. F. de Jongh, te Breda, voor (~Str9. 

40. het verven van de buitenhoiit- en ijzer
werken van het geliouw voor lijders aan be
smettelijke ziekten: minste inschrijver dezelfde, 
voor ƒ 63. 

5o. het verven van dc hout- en ijzei-werken 
van de gevels van het schoolgebouw voor koste
loos lager onderwijs niet ie daarbijbehoorende 
oliderwijzcrswoning in de Nieuweliin'zen; minste 
iusclir. dezelfde, voor ƒ 144. 

snerk. 25 April: het bouwen van een hoeren
huis met achtergebouw en bijbehoorende werken, 
ouder beheer van den architect And. Rooswillkel, 
tc Bolsward: ingek. 4 hilj., als: 
.1. de Graal'. te Sneek, ,' 8560 
T. J. v. d. Steele, 8 idem » 7570 
11. F. Biesma, a Bozem, » 7485 
N. P. Molenaar, a Sneek, » 7409 . voor 

Groningen, 25 April: het verbouwen eener I Rainiii 

ingek. 4 bilj.; minste inschr. M. 11. Eijsvogel. te 2o. het eenjarig onderhoud van de gewone 
Rumpt, voor J' 1077 werken en kazernegeboiiwen in dc legerplaats 
limning » " ( , ° ''Ü Olilebroek: ingek. 4 bilj., als: 

40, het herstellen van daken en vloeren in H. .1. Buitenhuls, te Nunspeet, 
kazerncgebouwen, te .Vaarden; ingek. 4 bilj.: K. A. v. d. Berg, » Zwolle. 
minste inschrijver E. Wouda, te Naaiden, v • .1. v. .1. Braak, » Apeldoorn 

ƒ 937.65 J. Krni)t Kz. 
Raming 8 1300.- | Raming 

Zwolle. 

( 3900 
» 3547 
. 3388 
i 3369 
« 3560 

l lr l lcvoris 26 April, onder beheer dei-! lleusden, 26 April: het eenjarig Onderhoud 
genie, aldaar: lo. het eenjarig onderhoud der van de werken en gebouwen, aldaar, onder bet 
werken en gebouwen te Hellevoetsluis; minste • beheer der genie, te 's-Bosch: ingekomen 6 
inschr. W. van Leeuwen, te Hellevoetsluis, voor bilj.. als: 

ƒ 4579 .1. ,T. v. Gromlelle, 
Raming • 5100' II. v Eggelen, 

lo, het eenjarig onderhoud der werken en go- K. A. V. Rijswijk, 
bouwen te Briellc; minste inschr. A. A. E. Veenen- M. II. Verhoeckv, 
bos, te Briellc, voor / 5484 A. Donkers, 
Raming » 6250 | M. Boeren, 

5 0 , eene verving van werken en gebouwen te 
Hellevoetsluis, minste inschr. W. Bout. te Briellc 
voor / H93 
Raming » 2000 

4o. eene verving van werken cn gebouwen 
te Bridle: minste inschr. W. Bout, te Briellc. 

r ii37 

/' 2385 
II 2150 
. 1850 
. 1811 
. 1650 
II 1649 
•i 2405 

26 April: het eenjarig onderhoud 
-ti kazernogeboiiwen te Arnhem en 

dat der werken cn gebouwen van het fort bij 
Westervoort, onder liet beheer der genie, tc 
\riiheiii: ingekomen 6 bilj., als 

te Heusden, 
8 idem 
>i idem 
n idem 
I idem 
» idem 

Baming 
Arnhem 

der werken 

behuizing, ten dienste van B. Aldei-sholl', ondci 

D. A. Roskam. 
1500 M. Wardenier Jz.. 

A. hoenders, Doet Ir hem, 20 April: het bouwen van een i J, 
beheer van den architect G. Nijhuis; ingek. 11! woonhuis met achterhuis, schuren en stallen en II. Bolder 

'het amoveeren van een bestaand buis. op de J. I'. WelSUVj 
f 4749 ; bouwplaats Westoever; ingek. 7 bilj., als: IJ. W. .lansen 

3976 H. .1. Massclink 
» 3921 i W. Meijer, 
» 3863 ' .1. W. v. d. Lind 
» 3857 i L. Ilennink, 
» 3822 : J. Both, 
» 3771 j T. Sicholink. 
,i 3700 G. Heijting, 

bilj.. als 
R. Hovingh. te Groningen, 
,1. f. Toesman. • idem 
J. Haupt, ii idem 
S. Holt, 8 idem 
T. Y. Jelsma, • idem 
E. W. Wietzema, * idem 
J. lbelings, a idem 
W. Pleijzier. » idem 
H. J. L. Walker, 8 idem 
C. Peters, » idem 
G. P. v. Erp, » idem 
gegund. 

Amsterdam. 26 April, voor dc vereeniging i J. Krab. 
tot verkrijging van eigen woningen: lo. het j H. Leemans, 
bouwen van 34 perceelen. op een terrein naast R. Pisa, 
de iu-aanbouw-zijnde perceelen aan de Hugo- ,1. v. Straten Jz 
de-Grootstraat: ingek. 17 bilj.; minste inschr. J, ITh. H. Dirks, 
lleede, te Amsterdam, voor ƒ 155.380. 

2o. het schilderen, olieu en verdere bijkomende 

te Arnhem, 
idem 
idem 
idem 
iilein 
idem 

te Doetichem, 
8 Zelhem, 
» Ainbt-Doetichcm, 
n Zelbein, 
» Wijnbergen, 
o Doetichem, 

Angerloo. 

/' 5512 
n 4885 
» 4722 
» 4680 
• 4627 

4613 
5250 ƒ 7943 Rainiii^ 

• 7M;O Bergen-op-Zaam, 26 April, onder bet beboer 
ii 7850 der genie, to Breda: lo bet éénjarig onderhoud 
ft 7700 van de kazeriiegebouuen enz., te Bergen-op-
» 7680 Zoom: ingekomen 3 bilj.. als: 
ii 6819 C. Bastiaanse to Bergen-op-Zoom, /' 7200 
8 6770 A. Gon-en, i idem a 6728 

1698 I Utrecht. 26 April, onder beheer der genie J . J. Homstra, idem » 6:193 
3577; aldaar: lo. bet eenjarig onderhoud van de werken Raming > 7600 
3494; en kazcrnegeliouwen. enz. te Utrecht en up de 

legerplaats bij Zeist: ingok. 5 bilj., als: 
( 13.400 
a 13,380 
ft 13.345 

Raming 

te Utrecht, 
« idem 
ii idem 
» Jutfaas. 
B 's-Bosch, 

So. het doen van vernieuwingen oil herstellin
gen van onderscheiden aard aan kazernegebouwen 
enz., te Bergen-op-Zoom: ingek. 3 bilj., als: 
C. Bastiaanse. te Bcrgen-op-Zoom, /' 3050 
A. Gorrcn, t idem I 2894 

12,725 J. ,1. Horristra, » idem » 2689 
11.790 Raming 8 3350 

3o. bet vernieuwen van een gedeelte der lei- en » 12.200 
"ü' het eenjarig onderhoud van de werken in dakbedekking van de kazerne Prinsenhof, te 

• • '» — - ^ I f ^ ^ ^ f f l l - * 1 * ' » 0 * - " - g X S a Ï Ï m T ' ^ e N l e i - g e ' i ' ^ ' L , , , -1030 
f 13.933 A. Gurreu, « idem » 962 
B 13.645 J. .1. Ilornstra, • B idem « 939 

C. F. W." Uitewaal. Wijk-Lij-Duurstcde, • 12.250 Raming • "50 
Th II Dirks 's-Bosch'. « 11.670 «orlcliein . 26 April, onder I oh • der genie, 

waterleidingen met toebehooren op het station Raming » 12,500 aldaar: lo. het «Mollig onderhoud 
• " ' < - ; ( , , . het eenjarig onderhoud in de stelling van en kazernegi-bouweii te t.ori.-bem. \ uren en bij 

Czaar-Peterstraat enz.: ingek. 8 bilj.: minste 
inschr. G. Frantzen, te Amsterdam, voor / 5200. ('. Krachten, Utrecht, 

Utrecht , 26 April: het maken cn verplaatsen E. Schoepslouw-er, idem. 
van den onder- en bovenbouw van waterkranen, " ' 
bet opbreken, leveren en leggen van gietijzeren 

Rozendaal. volgens bestek 459 der Staatsspnnr-

ƒ 16.S7S 
',i 15,750 

15,425 
14.914 
14 300 

Houswijk: ingek. 5 bilj., als wegen; ingek. 9 bilj., als: 
L. J. Met/.. Zaltbommel, 
Kon. Ned. Grofsmederij. Leiden. 
Soc.An. des Forges et Atoliers dc 

construction de la Bicsme, 
Ikiuflioulx, 

.1. Levèipie & Cu., Hei-stal, 
L. J. Enthoven ft Co., 's-llage, 
J. de Boer, 's Bosch, 
G. Wilson, 's-Hage, 
1. Billen, Grave. 
F. Hutchiiis. 's-Hage. 

Apeldoorn. 26 April: het bouwen van een IC. F \V. Uitewaal, idem 
woonhuis, onder beheer van den bouw kundige | C. Werkhoven, Kolen 

C. v. d. Bei 
i A. L. de Kieviet. 
. W. v. d. Haar. 

li . Barneveld, 
iTh. II. Dirks, 
; Raming 

40. bot eenjarig 

to llonswijk, 
ii Kuilenburg 
« Vreeswijk, 
it idem. 
« 's-Bosch. • 2167 

» 2500 
onderbond der werken te 

/ 5723 
» 5392 
,i 5149 
,. 6250 

14,231.62 I Wijk-bij-liuiirsteili' en van daar tot lldijk: ingek 
14,129.99 7 bili., 'als: 
13.380 iTh. II. Dirks, 's-Boscl: 
12,290 j .1. v. Warnet, \Vijk-bij-Duursted> 

le sluis te Dalem: ingek. 3 bilj 
ƒ 2550 D. Sizoo. te Gorichem, 
• 2-120 A. G. de Pater, » idem 
» 2279 ('. Muilwijk, » idem 
• 2240 Raming 

2o. bet eenjarig onderhoud van do werken van 
de Nieuwe Hollands.be Waterlinie aan de Linge 
en van daar tot de Lek: ingek. 4 bilj., als: 
A. G. de Pater, Gorichem. " /' 4073 
A. de Groot Cz., Ileukeluni. '» 1022 
('. Muilwijk, ttorichem. • 37C8 
C. F. W. Uitewaal, Wijk-bij-Diuu stede 

ƒ 1790 
» 1768 

J. A. Wijn: ingek. 10 bilj.. als 
II. Wegerif, 
A. Radstaak, 
II. J. Kijkelboom, 
L. Wegerif, 
F. Eibers, 
C. Wegerif, 
Hs. Mouw, 
J. v. d. Braak, 
F. W. Geurden, 
L. Voorhorst 

Apeldoorn, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/' 5897 
» 5640 
« 5519 
. 5136 
» 5420 
» 5414 
ft 5365 
» 5:',fi7.50 

5319 
4889 

A. G. de Pater, 

Nrherpenisse, 26 April: het onderhoudswerk 
aan de waterkeering van het watoi-schap Scberpe-
nisse, ged. '87/'88; ingek. 9 bilj ; minste inschr. 
G. M. Larvoy, te Scherpenisse, voor ƒ 13,190 
Raming i 13,253 

Burg, 26 April: het herstel, dc vernieuwing 
en het onderhoud tot 80 April'88, van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingswcrken aan dc 
waterkeering van den calamiteuscn Burg- en 
Westlandpolder; minste inschr. C. Bulicr Cz., te 
Bruinisse, voor f 8888. 

Maarden, 26 April, onder het beheer der 
genie, aldaar: lo. het eenjarig onderhoud der 
werken teNaarden; ingek. 4 bilj.; minste inschr. 
J. I). Ilusen Jr., te Naaiden, voor ƒ 3322 
Raming » 4500 

2o. het eenjarig onderhoud der kazernegebou-
wen enz., te Naarden; ingek. 4 bilj.; minste 
inschr. dezelfde, voor ƒ 2211 
Raming » 3100 

3o. eene verving van werken te Naarden; 

0. Froonlioll, Wijk-bij-Diuirstede, 
11. Roks. idem 
II. v. Oostrum, Koten. 
Raining 

5o. eene verving van kazernegebouwen, onder l>. Struin, 
het beheer der genie te Utrecht: ingek. 5 bilj, als: I'. Ver/ijl Hz., 
Firma Kramer en Greep, te Utrecht J 1460 M. v. G.HII, 

B idem » 1420 F. A. dc Joode, 
» 's-Bosch, » 1890 Raming 
» Utrecht, 
>i Rumpt, 

W. v. Willigenbiu-
A. W. P. v. Oden, 
L. C. de Leur, 
M. II. ICijsvogel, 
Raming 

6o. eene verving van w 

3648.40 
747.60 Raming ' 4100 

1729 3o. liet eenjarig onderhoud van do werken en 
kazernegeboiiwen te Woil.lrichein, l.oevesteill en 
de forten bezuiden ile Waal cn de Merwede, ingek. 
5 bilj., als: 

te tloricbelil. 
II Wolnlrii-belil, 
o idem 
n idem 
n idem 

1683 
1667 
1."34 
2100 

de stelling van llonswijk en vau forten nabij t 
Utrecht: ingek. 7 bilj., als: 
Firma Kramer en Greep, te Utrecht, 
W. v. Willigenburg, » idem 
J. Meier, « Woerden, 
L. C. dc Leur, « Utrecht, 
.1. Ounrt, a Gouda. 
A. W P. v. Uden, » 's-Bosch, 
C. Brink, a Vreeswijk, 
Raming 

Zwolle, 26 April, onder het beheer der genie, 
aldaar: lo. het eenjarig onderhoud der kazerne-
en andere gebouwen cn werken, te Zwolle; 
ingek. 5 bilj., als: 

te Zwolle, / 2525 
a idem » 2439 
» idem » 2422 

ƒ 4'.'19 
» 4384 
I, 4:: 20 
I 4230 
» 3848 
» 5150 

njarig onderhoud van de werken van 
.1 1373 het Inundatie-kanaal uit de Waal. beneden Tiel, 
• 1500 naar de Linge: ingek. 4 bilj., als: 

riten on gebouwen in .1. v. Vuuren, Zalt-Bonuncl, ƒ 580 

1389 4o. bot 

B. Mcibergen, 
J. Pellenkol't ,t Zn., 
.1. Kruijt Kz., 
K. A. v. d. Berg, 
A. v. Straten. 

idem 
idem 

d. Heuvel. Varik, . 533 
. A. de Groot Cz., Hciikclum, .> 529 

/•2650 t'. F. W. Uitewaal. Wijk-bij-Uiiurstede, i 528.50 
» 2530 Raming • 600 
ft 2496 Amsterdam. 27 April: bet verbouwen van 
» 2483 het perceel Singel 332. onder beheer van de 
» 2390 architecten W. Wilkens en G. van Arkel: minste 
8 2350 ! inschr. J. Koster, te Amsterdam, voor /' 7588. 
a 2296! 's-Boscli. 27 April: het eenjarig nnderboud 
n 2600 van de werken, gebouwen enz., tc 's-Bosch. St.-

An.lries, Crevecoeur enz., onder hot beheer dor 
genie, tc 's-Bosch; ingek. 5 bilj.. als-
Th. Meuwese, te 's-Bosch, 
W. M. v. Beckum, B idem 
Th. A. v. Ravcnstein, a idem 
Th. II. Dirks, a idem 
G. de Ruijter, a idem 

a 2279 Runiiti; 

f 0545 
. 9230 
» 8750 
» 8567 
» 7861 

/' 10.000 
2207 ' De minste inschr. is als aannemer voorgedragen 
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's-Hage, 27 April, onder beheer van het minis
terie van waterstaat enz.: lo. het maken van 
zeven dwarskrihhen. aan den linkeroever van 
den NVder-Rijn. onder de gemeente Lienden 
(provincie Gelderland); ingek. 12 bilj., als 
j . II. v. Ilezewijk. 
A. Kraaijeveld en D. J. 

Kroon, 
A. G. Iluyskes, 
G. Spiering Cz., 
A. Boer Wz., 
J. v. Vuuren, 
F. E. Terwindt, 
G. J. Mol, 
W. P. de Vries, 
L. A. v. Haaftcn, 
H. v. Anrooy Jz., 
Raming 

te Cubit, / 19,542 

• Sliedrecht, s 19.500 
:) lledel, a 19,400 
» Gameren, » 19,239 
» Sliedrecht, » 18,898 
. Zult-Hniiimcl. » 18.847 
» Pannenlen, a 18,600 
p Kuilenburg, a 18,567 
a Rossum, a 18,316 
» Sliedrecht, » 17,200 
n Zalt-Bommel, » 15,488 

. 20,000 
2o. het onderhoud en herstel der werken aan 

den Hoek van Holland, van 1 Mei 1887 tot en 
met 30 Juni 1888: ingek. 2 bilj.. als: 
C. v. d. Plas, Hardinksveld. ./' 125,448 
A. Volker Lz., Sliedrecht en P. Alios , ' 

Gorichem, • 123,000 
Raming » 184,750 

Amsterdam, 27 April: het bouwen van een 
perceel op de Rozengracht, voor rekening van 
Rijks eu liuissant, onder beheer van den archi
tect G. B. Salm; ingek. 19 hilj.; minste insehr. 
H. Bremer, te Amsterdam, voor f 17,965 

Delft, 27 April, onder het beboer der genie, te 
's-Hage: lo. het eenjarig onderhond der kazerne
gebouwen enz., en der werken, te Delft; ingek 
s bilj., als 

2o. het eenjarig onderhoud van werken en ge
bouwen enz.; ingek 
K. Hollander, 
M. Mulder, 
I). A. Braakenlmrg, 
J. S. v. Velthuijsen 
G. Toornvliet, 
Raming 

hilj., als: 
te Gouda, 
» Haarlem, 
a idem 
» idem 
a Gouda, 

ƒ 7899 
a 78S4 
» 7874 
» 7873 
a 7850 

8500 

Ipenburg, w. S. 
Th. Vos, 
W. F. C. Schaap, 
D. J. Houtzager. 
J. F. Luxemburg, 
D. Huurman, 
Raming 

te Delft, 
» idem 
> idem 
» idem 
a idem 
* idem 

f 10,250 
'» 10 200 
> 10,100 
• 9.996 
» 9,958 
» 9,624 

10,360 
2o. eene buitenvèrving van werken te Delft; 

ingek. 4 bilj., als: 
Vv\ de Vries, tc Delft, 
P. Goudappel, >i idem 
J. Houtzager, » idem 
M. II. Eijsvogel, a Kumpt, 
Raming 

Bolsward, 27 April, voor rekening der ge 
meente: het doen van bestratingen in de stad 
in 3 perceelen.- lo. Kerkstraat; ingek. 4 bilj. 

ƒ 2675 
» 2549 
» 2510 
I 2333 
» 2600 

D. v. Ketel, te Uolswaid,' 
S. Wiersma, a idem 
L. Mol, » idem 
P. A. Hottinga, i Leeuwarden, 

2o. Reiirtmanskade; ingek. 3 bilj als: 
D. v. Ketel, te Bolsward, 
J. Visser » idein 
P. A. Bottinga, » Leeuwarden, 

3o. Knossingcrlaan; ingek. 5 bilj., als: 
J. A. Bottin, 
D. v. Ketel, 
G. de Boer, 
S. Wiersma, 
F. Hamburg, 

Kampen 

te Leeuwarden, 
• Bolsward, 
» idem 
» iclem 
n idem 

ƒ487 
« 420 
» 370 
I 315 

ƒ 442 
» 438 
» 360 

ƒ 115 
« 105 
» 84 
a 80 
» 09 

27 April: het eenjarig onderhoud 
der kazernegehouwen enz. te Kampen, onder he 
heer der genie te Zwolle: ingek. 7 hilj., als: 

lo. eene gedeeltelijke binnenverving der groote 
kazerne en eenige andere verfwerken; ingek. 1 
bilj., van M. Mulder, te Haarlem, J 760 
Raming » 700 

De inschrijvers ('. J. Kalis .Izn. cn G. Toorn
vliet zijn voor de werken lo. en 2o. als aannemer 
voorgedragen; de inschrijver voor het werk 3o. 
niet, wegens gebrek aan concurrentie. 

's-Hage, 28 April: het ijzerwerk v o o r onder
stellen van goederen-, platte-, langhout- en zand-
wagens ten dienste der staatssjioorwegen op Java 
(bestek n°. 90); ingek. 9 bilj., als 
F, Kloos & Zonen, Alblasserdam, ƒ 36,000 
Soeiété de Buume & Marpent, Haine 

St. Pierre, • 26,630 
E. II. Begemann, Helmond, » 25.850 
Soeiété internationale, Hniino le Comte, » 24.500 
Soeiété Dvle & Bacalan, Parijs, » 21 215 
Soeiété de Seneffe, Senelfe, » 20,734 
Soeiété de Morlanwelz, Morlanwelz, ï 20,400 
A. Germain, Charleroi, » 19.600 
A. ,* V. Ilalot, Leuven, » 18,874 

Haarlem, 28 April, onder tchecr van het 
ministerie van waterstaat, enz.: lo. het leveren 
en verwerken van Noordsche granietblokken in 
den golfbreker langs het zuiderhavenhoofd te 
Umuiden, behoorende tot de werken van het 
Noordzeckanaal; ingek. 6 bilj., als: 
C. Bos Az., te Dordrecht, 
G. D. v. Doorn, a Amsterdam, 
C. .1. Kalis Jz., 9 Umuiden, 
G. S. Serlé, t Amsterdam 
A. Volker Jz., Sliedrecht, 

ƒ 15.9S0 
3 15,900 
» 15,480 
> 15,198 

en P. A. Bos, 
C. J. Maks Jz., 
Raming 

Gorichem, 
Amsterdam, 

14,880 
14839 
14.880 

2o. liet leveren van brik en steenen voor het 
bestorten der Hel Jersche zeewering, behoorende 
tot de rijkszecwerken in de provincie Noord-
Holland, in 2 perceelen: perc. 1; ingek. 6 bilj., als 

te Nieuwediep, 
» Helder, 
» Petten, 
n Amsterdam, 
. Helder, 
a Amsterdam, 

1987 
1865 
1839 
1758 
1755 
1752 
1875 

G. J. Hruggink Gz., 
K. A. v. d. Berg. 
D. v. d. Weerd, 
J. S. v. d. Werf, 
J. Kruvt Hz. 
A. v. Straten, 
H. v. Dijk Hz., 
Raming 

Arnhem, 27 April 

te Kaïnpen, 
Zwolle, 
Msehnuiden, 
Kampen, 
Zwolle, 
idem 

k.tlii(,eli. 

/' 5698 
I 5532 
» 5485 
I 5439 
> 5295 
a 5189 
• 48511 
a 5850 

het afbreken en daarna 
wederopbouwen van het huis van J. W. Mulder, 
onder beheer van den architect J. H. Hendriks 
Jr., aldaar 
II. A. v. d. Sand. 
J. N. Janssen, 
G. J. Barenbrug, 
J. A. Koenders, 
J. Mulder, 
M. Hnrsting en W. J. 

Gribnau. 
J. Th. Kullen 
A. J. A. Engelkamp, 
C. H. Hopaf, 

ingek. 9 bilj.. als: 
te Arnhem, 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 12,980 
a 11.168 
a 9,630 
a 8 946 
a 8,848 

a 8,370 
8,328 
8,260 
7,824 

Haarlem, 27 April, onder beheer der genie, 
aldaar: lo. het maken van een fort bij Umuiden 
(6de gedeelte); ingek. 7 bilj., als: 
C. Bos Azn., te Dordrecht 
P. Duinker, a Amsterdam, 
3. 11. Vos Sr., a Almelo, 
G. D. v. Doorn, a Amsterdam, 
O. A. v. Spanje, a Rotterdam, 
M. L Veencnbos, a Brielln, 
C . 3. Kalis Jzn., » Umuiden, 
Raming 

ƒ 61,600 
a 52,640 
a 62,385 
a 51,851 
a 49,800 
a 49.279 
a 48,800 
a 68,600 

Gebr. Jansen, 
D. de Vries, 
J. Giltjes. 
F. Bergman, 
G. Moorman, 
G. D. v. Doorn, 
Raming 

Perc. 2, ingek. 9 bilj., als: 
C. Bos Az., to Dordrecht, ƒ 10.490 
Gebr. Jansen, a Nieuwediep, a 10,332 
W. Goedkoop, a Amsterdam, a 9,947 
D. J. Kroon, » Sliedrecht, a 9.849 
C Moorman, a Helder, a 9.825 
Kloos & v. Limburg, » Rotterdam, a 9.76:! 
.1. Giltjes, a Petten, a 9,700 
G. D. v. Doom, a Amsterdam, a 9 640 
Erven II. Trip, a Rotterdam, a 9.547 
Raming a 10.125 

's-Hertegenhosrh, 28 April: het afbreken 
der bestaande en het bouwen van eene nieuwe 
brug over de Oude Lei in den provincialen weg 
• au Tilburg naar Hilvarenbeek; ingek. 8 bilj., als 

tot 31 Dec. '88; minste insehr. J. F. Erdtsieck, 
te Haarlem, voor ƒ 1900. 

Ovrrasselt. 28 April: het verhouwen der 
Hihmahoeve, onder beneer van den bouwkundige 
G. .1. Groot, te Nijmegen; ingek. 3 hilj., als: 
J. Wiessing, te Overassclt, ƒ 2259 
L. J. v. Ilezewijk, a Neerasselt, a 2180 
A. Wintjes, a Overassclt, a 2038 

Deventer, 28 April: het bouwen van een 
hnitensoeiëteit over den Use], bij Deventer; ingek. 
13 hilj.. als: 

tc Deventer, 
idein 

ƒ 38,752 
a 38,558 
a 38,415 
a 38,394 
a 38,197 
a 38.197 
a 88,195 
a 38,160 
» 88,000 
a 87.990 
a 37,800 
a 36,231 
a 34.990 

I. Witteveen. 
G. Peteri. 
H. Lammers, » idem 
H. Visscber, l idem 
B. v. d. Worp, • idem 
A. Feberwee, a idem 
I. Pot Iz., a idem 
Wed. G, .1. Kerkhof, » idem 
R. v. d. Spoel, a idem 
G. Hofstee, a idem 
G. Beltman, a idem 
E. v d. Woerd, a idem 
VV. Kolkei't a idem 

Nog niet gegund. 
Grave, 28 April: het eenjarig onderhoud der 

kazernegebouwen enz., te Grave, onder het 
beheer der genie, te Nijmegen; ingekomen 6 
bilj., als: 
.1. P. l'bbing, te Grave, ƒ 2750 
A. Abels, > idem a 2287 
II. J. Deris, a idem a 2200 
G. 11. v. Ilezewijk, a idem a 2120 
A. v. Gemert. a idem a 2080 
.1. P. Peeters, a idem a 1997 
Raming a 2600 

Groningen, 29 April: het vernieuwen der 
beschoeiing bij- en het verdiepen van de haven 
te Oldehove, voor rekening der provincie; ingek. 
11 bilj., als: 

te Stedum, 
a Zuidhorn, 
a Grootegast, 
a Ferwerd, 
a Lauwerzijl, 
a VVarfhuizen 
s Balloo, 
a Grijpskerk, 
a Zoutkamp, 
a Bedum, 
» Barn wérd, 

I. H. Pot 
A. Banning, 
A. H. Teninga, 
J. v. d. Galie, 
I. Kerkstra, 
M. Boersema, 
K. Danhof, 
H. Formsina, 
II de Wind, 
G. Wolthuis, 
R. Patbuis, 
Raming 

Nijmegen, 
genie, aldaar: 

A. Smolders, 
VV. A. Clausen, 
L. Botermans, 
H. v. Gorp, 
P. Clerx. 
J. v. Rijt en J. v. d. 

Struijk, 
P. 11. Verstijnen, 
W. C. F. v. Host, 
Raming 

Hilvarenbeek. 
Tilburg 
Gilze, 
Westerhoven, 
Tilburg, 

Oosterwijk, 
idein 

Tilburfe, 

ƒ 1986 
1933 
1873 
I860 
1849 

1828 
1805 
1648 
1950 

Zutfen, 28 April: het eenjarig onderhoud 
van dc werken, kazernegebouwen enz., teZutfen, 
onder het beheer der genie aldaar; ingek. 3 
bilj., als: 
H. W. Douwes, te Zutfen, ƒ 4990 
A. J. Uiterwijk, a idem a 4879 
II. Havtink. a idem a 4840 
Raming a 6310 

Dordrecht, 28 April: het eenjarig onderhoud 
van de werken en gebouwen enz., te Dordrecht, 
onder het beheer der genie, te Breda; ingek. 5 
bilj., als: 
J. v. d. VlngtJr., te Dordrecht 
P. v. Driel, • idem 
J. F. P. Krans, a idem 
D. 3. Kwak, s idem 
J. J. Kooijmans, a idem 
Raming 

ƒ 6750 
a 5072 
a 6049 
a 4840 
a 4838 
a 5150 

Dc minste insehr. is als aannemer voorgedragen. 
Haarlem, 28 April: het onderhoud van het 

gebouw van het prov. best van Noord-Holland, 
van den dag der goedkeuring van de besteding 

ƒ 1447 
a 1380 
a 1380 
» 1377 
a 1366 
>. 1365 
» 1360 
a 1335 
a 1335 
a 1340 
a 1286 
a 1260 

29 April, onder het beheer der 
lo. het eenjarig onderhoud der 

kazernegehouwen aldaar; ingek. 8 bilj, als: 
('. Verburgh, tc Nijmegen, f 4 
II. W. v. d. Waarden, a idem 

Teunissen, a idem 
gegund. 
Ruining ƒ 5550 

IO, het eenjarig onderhoud der werken aldaar; 
ingekomen 3 IHIJ.. als: 
C. Verburgh, te Nijmegen, 
J. Teunissen, a idem 
II. VV. v. d. Waarden, a idein 
gegund. 
Raming 

3o. eer.e verving van kazernegehouwen; ingek. 
3 hilj.. als: 
H. P. v. d. Acker, te Nijmegen, ƒ 1190 
F. D. Teeuwissen, s idem a 1063 
J. l i Everts, a idem a 980 
gegund. 
Raming s 1400 

Vlissingen, 29 April, onder beheer der genie 
te Rreda: lo. het éénjarig onderhoud der werken 
en gehouwen te Vlissingen; ingek. 4 bilj., als: 
J. Mnnjé, te Vlissingen, f 5600 
II. Bijl. a idem a 5587 
C. Maters, a idem a 5525 
P. Monje, a idem a 5048 
Raming a 6100 

2o. het éénjarig onderhoud der kazernegebou
wen to Middelburg; ingek. 4 hilj., als: 
M. .1. de With, te Middelburg, ƒ 2519 
M. J. van Uitmal - en Zn., a idem a 2500 
J. C. van Miert, • idem a 2425 
P. Krijger en Zn., a idem a 2850 
Raming a 2450 

' 4896 
4749 

a 4444 

ƒ 1150 
> 1114 
a 1062 

1200 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 7 MEI 1887. 

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. « Hel. 

Mnaiiiricht. te ld 1., uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het bouwen van een ijzeren draai-
bi ug ter vervanging van de vaste houten brug over de Noordervaart in 
tien kunstweg Nederweert-Meiel, mot daarbij behoorende schotbal ksluis, 
nabij sluis no. 15 der Zuidwillemsvaart. onder de gemeente Nederweert. \ 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaar, 1 

beiden te Maastricht. Aanw. gehouden. Raming / 17.800. 
•.-Huge, te 11'/i uren, door het pmv. best. van Zuid-Holland: het 

onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen aan de gebou
wen, behoorende tot het huis bewoond door den Commissaris des Konings 
in Zuid-Holland te 's-Hage, ged. 2 jaren, ingaande 1 Juni '87, eindigende 
31 Mei '89. Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Hage. Raming ƒ 3500. 
(Zie advert, in tt<>. 17.) 

Derdrecht. te 12 uren, door burg. en weth.: het opruimen van de 
Beeldjesbrug en de sluis aan de Beeldjeshaven te Dordrecht, en het 
aanplempen van die haven aldaar, met net verlagen en bestraten van 
een gedeelte aan de Cornelis-de-Wittstraat. benevens het maken van 
waterinlaten, een zinker en een riool. Aanw. gehouden. 

Medembllk, tc 12 uien, door dijkgraaf en heemraden der Vier-
Xoorder koggen, in het Koggenhuis: de beraamde werken aan den Vier-
Noorderkoggen-zeedyk, in verschillende perceelen, benevens de levering 
van 635 M 3 riviergrint. Inl. bij den hoofdopzichter A. Kater Jz., aldaar. 

Kampen, te 1 uur, door het best. over het stoomgemaal voor de 
polders Broekland cn Maten, Haatland, Buitendijks en Onderdijks, ten 
raadhuize: het vernieuwen van de deuren voor ae Zevenhuizereluis, ge
legen in den Dronterdijk. 

'•-11 age. te 1 uur, door burg. en weth.: het rioleeren en gedeeltelijk 
herbestraten van de Van-Diemenstraat, te 's-Hage. 

Haarlem, te 2 uren. door dijkgraaf en heemraden van den Haar-
lemmenneerpolder, ter secretarie des polders: 

lo. het kroozen van vaarten en tochten in genoemden polder; 
So. het onderhoud der grintwegen tot 1 Mei '88. 
Inl. bij den hoofdopzichter, te Haarlem, en de betrokken opzichters, 
winst hot en, te 5 uren, door de commissie voor den kunstweg 

Winschoten—Beerta — Pruisische grem^p, in het logement van A. J. 
Ruibing: a. het eenjarig onderhoud; 6. bet aanvoeren van 370 stère 
macadam; e. de uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de 
klinkerbestrating. Aanw. te 9 uren, aan de remise Beereterhoogen. 

UiiiMlng, 10 Mel. 
Haarlem, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie: het doen van herstellingen aan de forten Schiphol, 
Nienwe-Meer en Heemstede en andere werken, onder het beheer der 
genie, te Haarlem. Bilj. inzenden uiterlijk 9 Mei, vóór 3 uren. Raming 
ƒ 1640. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
m het koffiehuis het »rïnf van Holland": 

lu. het doen van herstellingen en vernieuwingen van onderscheiden 
aard aan kazernegebouwen enz., te Breda. Raming ƒ 6030. 

2o. het doen van herstellingen aan daken, vloeren enz., van de ge
bouwen der koninklijke militaire acadmie, te Breda. Raming f 4000; 

3o. het leveren van kazernemet. beien, te Breda. Raming f 2000. 
Bilj. inzenden uiterlijk 9 Mei, vóór 3 uren. 
Baiendaal (N.-Br A te 11 uren, door burg. en weth. van Rozendaal en 

Nispen: het maken der aardebaan en kunstwerken, alsmede bestraten 
van den weg van af de kom der gemeente Rozendaal naar het gehucht 
Wouwsche Mil. ter lengte van 6135 M. Aanw. gehouden. Inl. bij den 
opzichter M. Smits, te Bergen-op-Zoorn. 

Deventer, te uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

Êenie, tc Zutfen, in het hotel »de Keizer": het eenjarig onderhoud der 
azernegebouwen enz., te Deventer, onder het beheer der genie, te 

Zutfen. Hilj. inzenden uiterlijk 9 Mei, vóór 3 uren, Lij den hoofdop
zichter van fortificatiën, te Deventer. Raming ƒ 6200. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van financiën: het onder
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan het rijksgebouw 
te Groningen, waarin gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken en 
het kadaster. Inl. I * ij den bouwkundige voor de landsgebouwen in het 
le district, te 's-Hage. Aanw. gehouden. (Zie advert, in »°. 16.) 

Voorschot m . te 1 uur, door den architect T. L. Kanters, te Rotter
dam, in het hotel »het Wapen van Voorschoten": het bouwen van een 
hoofdgebouw ter grootte van p. m. 612 M- oppervlakte, in aansluiting 
met net bestaande gesticht en pensionaat van de eerwaarde zustere 
dominicanessen op Bijdorp, te Voorschoten. Inl. bij genoemden architect. 
Aanw. gehouden. 

••aterwaMe (Geld.), te 2 uren, door den dijkstool van den polder 
Oostenvolde, bij A. Visch, aan den Zandweg: het schoonmaken van 
de weteringen. 

Deventer, te 6 uren, ten huize van den koffiehuishouder A. Duijm, 
voor J. W. de Weerd: het bouwen van een woning en twee bóeren-
woonhuizen te Diepenveen. Aanw. gehouden. 

Arnhem, 's avonds 8-/, uren, door J. Peters, in het café »de Landman", 
tozendaalscheweg: het bouwen van cen beneden- en twee bovenwonin

gen met stal. 
M.-Annalnnd (Zeel), door het best. van het waterschap St.-Annaland 

de levering vrij op den wal te St-Annaland, van ongeveer 325M3grov . . . , . »__ _ — f — i n laUI k ; . A™ , ! , ,L , r i * W A 
de levering vrij op den wal te St.-Annalancl, van ongeveer m a - w n - i 
onderhoudsgrint, Bilj. inzenden vóór of op 10 Mei, bij den dijkgraaf A 
J. Bieren s. 

Botterdam, in het Timmerhuis: de levering van afsluiters met 
reservestukken, braudkranen rnet reservestukken en bijbehoorend giet
werk voor reservestukken van allerlei aard. {Zie advert, in n°. 17.) 

Sneek, het maken van een houten wal beschoeiing langs de stads
gracht, tegenover dc R.-K. kerk, aldaar, over eene lengte van 70 M. 

Woensdag, I I Mei. 
Yelp, te 10 uren, in het koffiehuis van Van Kampen: het bouwen 

van een woonhuis aan de Kerkallée. Aanw. gehouden. Bilj. inzenden 
10 Mei, bij den architect F. Kortlang J.Èz. 

'•-Rage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz,: de 
uitvoering van baggerwerk op het benedendeel der Nieuwe Merwede, 
gedeeltelijk door middel van Rijkwtoombaggervaartuigen, met de be
diening en het onderhoud dier vaartuigen tot en niet 1 Maart '88, 
benevens de uitvoering van eenige werken tot voortzetting der norma
liseering van den benedenniond van die rivier. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom en den opzichter 
Borren, beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming / 214,"00. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat, enz.: het 
maken van zes en het verlengen van twee dwarskribben aan den 
linkeroever van de Lek, in de gemeente Kuilenburg, prov. Gelderland, 
tusschen de kilometerraaien 80 en 82. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Musquetier, te utrecht, en den op
zichter Miiiiti, te Reenen. Aanw, gehouden. Raming / 18,500. 

'••Hage, te II uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwcrken 
in de Noord, de Oude Maas, het Mallegat, dc Dordtnche Kil en het 
Spui, behoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen, met het 
onderhoud dier werken van 1 Juli '87—30 Juni '88. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom en den 
opzichter De Kiewit, beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. Raming 
J 24,670. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hit 
wegruimen van een in de Boven-Merwede, onder de gemeente Sleeuwijk, 
gezonken vaartuig. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
den ingenieur Hoogenboom. te Dordrecht, en den buitengewóón-opzichter 
De Hoog, te Gorichem (herbesteding). 

Wanimeli (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Ilennaarde-
radeel: 

lo. eene belangrijke herstelling van ophaalbruggen te Oosterend; 
2o. herstelling van straten in Oosterend en Rien, gezamenlijk ter 

oppervlakte van 215 M 1 : 
So. de levering van 140 houten privaattonnen. 
Inl. bij den gemeenteopzichter D. Wijma, aldaar. Aanw. 9 Mei, te 

10 uren. 
Daeaaurg, te UVjUren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Zutfen, in het logement «Hof Gelria": het eenjarig onderhoud van 
de kazernegebouwen, de werken enz., te Doesburg, onder het beheer 
der genie, te Zutfen. Bilj. inzenden uiterlijk 10 Mei, vóór 3 uren, bij 
den opzichter van fortificatiën, te Doesburg. Raming f 5240. 

ftneek , te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van overdekte 
bewaarplaatsen voor de fecale- en urinestoflen, met bijbehoorende wer
ken, op het terrein »de Aschbelt". Inl. bij den gemeente-architect. 
Aanw. gehouden. 

Hchagerarug (N.-H.), te 12 uren, in het Wapen van de Zijpe: het 
eenjarig onderhoud der gebouwen, bruggen, sluis enz., in de .lijpe. 

Amsterdam, door den architect G. VV. Vixseboxse, in het lokaal 
Frascati: het bouwen van eene diamantslijperij op een terrein aan de 
Vondelkade, aldaar. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n*. 18.) 

Aaaendelfl (N.-H.). door het best. van den polder Assendelft: de 
levering van 250 M 3 fijne gewasscheu grint. Hilj. inzenden uiterlijk 10 
Mei, bij den secretaris. 

Donderdag. tS Mei. 
f ü r a n l n g e n , te 8 uren. in het café van Hui/inga, aan de Markt: het 

verbouwen van het perceel aan de Heerestraat, van J. H. VVillems, en 
het inrichten daarvan tot café restaurant. Inl. bij «Ie architecten VVe-
gerif en Huurman, Aanw. 10 Mei, te 11 uren. 

MtavenUae (Zeel.), te 10 uren, door het best. der waterkeering van 
het calamiteuse waterschap Stavenisse, in het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 80 April '88, van de aarde-, 
kram-, rijs- cn steenglooiingswerken aan de waterkeering van het 
bovengenoemd waterschap. Aanw. 9 Mei, van 11—l uren. 

V B a s r h , te 10 uren. door burg. en weth.: het wegladenen naar 
den Vuchteruitgang vervoeren van den grond, uitmakende den Molen
berg met toegangsweg aan het noordwestelijk einde van den Aawal, 
nabij den Hinthameruitgang. Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. 
9 Mei, te 10 uren. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van baggerwerken in 
het Noord zee kanaal en voor de Maalsluis. te Spaarndam, behoorende tot 
de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en den ingenieur De Bruijn. te Amsterdam. Aanw. gehouden. 
Raming / 25,360. 

Lelden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te VHage, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud der 
kazernegebouwen enz., te Leiden. Inl. bij genoemden ingenieur en den 
hm ii'd zich ter van fortificatiën, te Leiden. Bilj. inzenden uiterlijk 11 Mei, 
vóór 3 uren. Raming / 7890 (herbesteding). 

Botterdam, te 11 uren, door het best. der vereeniging iSophia-
kinderziekenhuis en Pleegzuster-vereeniging, in het gesticht aan den 
Westersingel: het maken van een isoleergebouw c. a., in den tuin van 
het gesticht. Inl. bij den bouwkundige L. C. van der Vlugt Jr., aldaar. 
Aanw. gehouden. 
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Enschedé, tc 12 uren, door de commissie van het Oudemannen- en 
rouwenhuis, in dat gebouw: liet schoonmaken van dat gebouw cn bet 

verven van het hekwerk langs den weg. 
Amsterdam, te 2 uren, door het bestuur dar bouwmaatschappij tot 

verkrijging van eigen woningen: de opbouw van 34 perceelen, op een 
terrein naast de m-aanbouw-zijnde perceelen, aan de Hugo-de-Groot-
straat. Aanw. 9 Mei. van 10—12 uren (horbesteding). 

Lemmer, door bet dijksbestuur van het waterschap »de Zeven 
Grietenijen en Stad Sloten 1 : de uitvoering eener belangrijke herstelling 
aan de boerderij, bewoond door M. Rinkema, aan den zeedijk, onder 
Oosterzee. Inl. bij den opzichter L. van Noord, te Lemmer. Aanw. 9 
Mei, te 10 uren. Raming ƒ 6350. 

Vrijdag, 13 Hel. 
's-Besch , te l i l 1 , uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken en leveren van drie nieuwe 
brugsehepen en het uitvoeren van bijbehoorende werken ten behoeve 
van de schipbrug over de rivier de Maas, te Hedcl. In), bij den hoofd
ingenieur in bet 5e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te 
Vuchs, en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 7200. 

Cats (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van den 
calamiteusen Leendort-Abrahampolder, in zijn vergaderlokaal: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, 
kram-, stecnglooiing- en andere werken aan bovengenoemden calami
teusen polder. Aanw. 9 Mei, van 10— 12 uren. 

'••IIage te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verebeteren van Rijkstelegraalliinen in de afdeeling Gro
ningen. Inl. bij den inspecteur, chef van net technisch beheer der 
Rijkstelegraaf, te 's-Hage, en den lijninspecteur te Groningen. Raming 
/ 1120. 

Utrecht, te 3 uren, namens de parochiën van St.-Catharina en St-
Martinus. in het Iluagsche koffiehuis, op het Vreeburg: bet bouwen van 
eene R.-K. bijzondere school in 3 beneden- en 3 bovenlokalen, eene 
onderwijzerswoning enz., op een stuk grond gelegen in de gemeente 
Abstede, sectie A. Inl. bij den architect W. J. van Vogelpoel. 

Nleuwerkcrk (Zeel.), te 5 uren, door het best. van den polder de 
Vier Bannen van Duivoland. in de raadkamer: de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, kram,- rijs- en steen-
glooiingswerken aan den gemetden polder. 

Granlng-en, te 8 uien, door I. J . Bruginans, in het café Veening: 
het verbouwen van de perceelen A no. 11 en A no. 12, aan de Groote-
markt, te Groningen. Inl. bij den architect W. van der Heide, aldaar. 
Aanw. gehouden. 

Amsterdam, in een der lokalen van het Amsterdamsch kofliehuis: 
het verbouwen van een perceel aan de Leidscbestraat. Inl. bij den 
architect II. Bijvnots Gz. 

GrIJnskerk (Gron.), door burg. en weth.: de levering van 400 stère 
zuiver gewasschen riviergrint. 

Ternaard (Fr.), door het dijksbestuur van Westdongeradeol: de 
levering van: a. 520 nieuwe Noordschgrenen heipalen, lang 4.70 M.; 
i. 493 idem, lang 6.10 M j c. 294 M. eiken gording, 88 a 225 niM.; d. 
150 Noordsclivuren planken, lang 6.50 M., 32 a 300 mM. Inl. bij den 
dijksopzieiier, te Wierum. 

Zaterdag, 14 Mei. 
Alkmaar, te 10 uren, door dijkgraaf en heemraden van de Schermeer, 

op het raadhuis: 4 perc. dijk-, sloot- en baggerwerk. 
Zutfen, tc 12 uren, door provisoren van het Bornhof: het afbreken 

van het restant van het gebouw aan de Markt, met ingang, cn het 
aldaar bouwen van een woonhuis met aanbehooren, benevens het weder 
stellen der poort of ingang. Aanw. 11 Mei. te 10 uren. 

Geertruldenberg, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 
genie, te 's-llosch, in het hotel Santbergen: bet herstellen van rijspak-
werken bij de buitenhaven, te Geertruidenherg. Inl. bij genoemden 
ingenieur en den opzichter van fortificatiën, te Geertruidenherg. Hilj. 
inzenden uiterlijk 13 Mei. vóór 3 uren. Raming / 1000. 

Delfzi j l , te 7 uren, door J. Borst, in het hotel de Beurs: het bouwen 
van een heerenhuis c. a. Aanw. op den dag der besteding, tc 4 ' , uren. 

Oottburg, door burg. en weth.: de levering van 11,000 nieuwe 
Lessinesche straatkeien, 10 a 12 cM. 

Beek (Zeel.), door bet best. der Ned. Herv. kerk: het bouwen eener 
nieuwe en het afbreken der bestaande pastorie. 

Kapelle a/d. IJsel , door M. II. Salnmonson: het bouwen van loodsen 
en bergplaatsen en andere werkzaamheden aan zijne chemische fabrie
ken, aldaar. Inl. bij den architect W. C. Coepijn. Aanw. 11 Mei, 
te 10 uren. 

Maandag, UI Mei. 
's-Hage. te I I 1

2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitbreiden van het scheikundig 
laboratorium, te Leiden. In), bij den hoofdopzichter der universiteits
gebouwen. K. de Hoer Hz., te Leiden. Aanw. 9 Mei, te 10 uren. 
Raming / 8860. 

Zlerlhsee. te 121/, uren. door burg. en weth.: het uitvoeren van 
onderhoudswerken, vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen en 
andere werken dezer gemeente, in 8 perc. Aanw. 9en 14 Mei, te 10 uren. 

Harlingen, te 1 uur, door burg. cn weth.: bet baggeren en vervoeren 
van minstens 30,000 M J slik uit de havens, aldaar. Inl. bij den ge
meente-architect. 

Amsterdam, te 2 uren, door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: het 
veranderen en uitbreiden van den onderbouw met het maken en weder 
opruimen van een hulpbaan met hulpbrug, het ophoogen cn verbroeden 
van den spoorweg en het wijzigen van de spoorinrichtingen, alsmede 
het maken, leveren en opstellen van een plaatijzeren bovenbouw, alles 
met bijbehoorende werken, voor een spoorwegdraaibrug over de Schie-
damsche Sehie, te Schiedam, in 2 perceelen. Raming: perc. 1 ƒ90,000, 
perc. 2, ƒ28,000. (Zie advert, in ««. 18.) 

Echt (!..), te 3 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener nieuwe 
school met onderwijzerswoning enz., in de kom der gemeente. Inl. bij 
de architecten J . Rajser, te Venloo, en Jean Speetjens, te Roermond. 
Aanw. 16 Mei, te 12 uren. (Zie advert, in <i°. 19.) 

Oud vroonhoven (L.), te 5 uren: bet vergrooten van het school
lokaal en het leveren van nieuwe schoolmeubelen. 

Dinsdag, 17 Mei. 
Gorirhem. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: 
lo. het herstellen van metselwerken in forten bij Gorichem. Raming 

ƒ 1700; 
2o. het doen van herstellingen aan werken en gebouwen te Woudri-

chom, te Loevestein en de forten bezuiden de Waal en de Merwede. 
Raming ƒ 3725. 

Bilj. inzenden uiterlijk 16 Mei, vóór 3 uren. 
Wisoekcrke (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van 

den calamiteusen polder Anna-Friso, in de directiekeet: het verbeteren 
en onderhouden der waterkeerende werken aan genoemden polder, voor 
den dienst '87/'B8. Aanw. 11 Mei, van 10—11 uren, en 14 Mei, van 
12—1 uren. 

Gouda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, in het gebouw Arti-Legi: het vervangen van gemetselde water-
dortiels door hardsteenon onderdorpels c a . aan het hospitaal en het 
verbeteren van 8 woningen voor gehuwden, te Gouda. Inl. bij genoem
den ingenieur en den opzichter van fortificatiën te Gouda. Bilj. inzenden 
uiterlijk 16 Mei, vóór 3 uren. Raming ƒ 1650. 

's-llage, te 1 uur, door het best. dèr coöperatieve bouwvereeniging 
Laan-van-Meerdervoort, in het gebouw der loge, Fluweelen Burgwal: het 
bouwen van 15 woonhuizen, waarvan 18 aan de Laan-van-Meerdervoort 
en 2 in dc Tasmanstraat. Inl. bij den architect J. H.Eshuijs, te's-Hage. 
Aanw. 9 Mei. 

\eii7.cii. te 3 uren. door bet best. der waterkeering van den cala
miteusen polder Nieuwe-Neuzen, in het Nederlandsch logement van F. 
A. Suzijn: 

lo. bestek no. 65/1: bet herstel, de vernieuwing en bet onderhoud tot 
30 April '88, van de aarde-, kram-, rijs en steenglooiingswerken en van 
het maken van werken tot dijksverbe'tering enz.; 

2o. bestek no. 66/2: het maken van werken tot verdediging van den 
oever. 

Aanw. 10 Mei, van 11—1 uren, en 18 Mei, van 2—4 uren. 
Weensdag, 19 Mei. 

Neuzen, te lO'/j uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Breda, in het hotel »Rotterdam": het driejarig onderhoud van de 
uitwateringswerken, behoorende tot het kanaal van Neuzen in Zeeland, 
onder bet beheer der genie, te Breda. Bilj. inzenden uiterlijk 17 Mei, 
vóór 3 uren, bij den opzichter van fortificatiën, tc Neuzen. Raming ƒ 4220. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
aanleg van een gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken van 
nabij den St.-Anthoniedijk (gem. Diemen) tot de Oude Vecht te Nigte-
vecht, 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. 11 
Mei, te 11 uren. Raming f 1,400,000. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van werken tot verbetering van de rivier de Maas, onder de 
gemeenten Maasbracht en Wessem, tusschen de kilometerraaien LXII1 
en LX1V. Inl. bij den hoofdingenier Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur 
Verweij, te Vucht, en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 11 Mei. 
Raming /' 26,000. 

Gees, te 11 uren, door het best. van den polder »de breede watering 
bewesten lerseke": 

lo. het leveren van Vilvoordsche steen; 
2o. het leveren van Doorniksche steen; 
8o. het verlagen van den vloer der Wemeldingscbe sluis; 
4o. het eenjarig onderhoud der sluizen, gebouwen, booten, peilschalen 

enz., aan gemelden polder. 
Aanw. 11 Mei, te 11 uren. Inl. bij den opzichter te Wemeldinge. 
Woerden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Utrecht, in de voormalige infirmerie: het herstellen van muren en 
daken van het kasteel te Woerden, onder bet beheer der genie, te 
Utrecht. Bilj. inzenden uiterlijk 17 Mei, vóór 8 uren, bij den genoemden 
ingenieur. Inl. hij den opzichter van fortilicatiën, te Woerden. Raming 
ƒ 2000. 

Rozendaal (N.-llr.), te 12 uren, door het heemraadschapsbest. van 
de Mark en Dintel, in het hotel de Zwaan: 

lo. het vernieuwen, herstellen en onderhouden der kunstwerken aan 
de sluizen, het hei-stellen en onderhouden der kunstwerken op-en langs 
het jaagpad; het maken en inhaugen van een paar nieuwe vloeddeuren, 
in één perceel; 

2o. het uitbaggeren der rivier, in vier perceelen en in massa; 
8o. het schoonmaken der rivier, in drie perceelen en in massa. 
Inl. bij den bouwkundige F. A. II. van der Vaart, te Oud-Gastel. 
Hein . te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen: dc 

levering van verschillende metalen, ten behoeve van de stujielinaga-
zijnen, in 7 jierceelen. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-in richtingen: dc 
levering van eiken-, csschen-, dennen-, grenen-, vuren- en iepenhout, 
in 7 perceelen. 

Welvega, te 12 uren, door burg. en weth. van Weststellingwerf: het 
verstraten van een gedeelte keihestrating cn het maken van nieuwe 
klinkerpaden en goten, te Wolvega. Inl. bij den gemeente-architect, 
aldaar. 

Vrijdag, 20 Hel . 
Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van een 

woonhuis aan de Oosterkade. Aanw. 17 Mei, te 2 uren. (Zie advert-
in »• 19.) 

Zaterdag, I I Mei. 
Vries (Dr.), te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen eener nieuwe school voor 100 leerlingen, te Donderen; 
2o. het verbouwen en vergrooten van de scholen te Vries, Zeijen cn 

Tinaarloo; 
3o. het verbouwen der scholen tc Bunne en Oudemolcn. 
Inl. bij den architect H. Luinge, te Vries. 
I.mig\ieer, tc 12 uren, door burg. en weth. van Doniawerstal: het 

vertimmeren der school te Goëngarijp. Inl. bij den gemeente-opzichter 
E. H. Meijer, te St.-Nicolaasga. Aanw. 14 Mei, te 10 uren. 

lieerde (Geld.), te 3 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 
onderwijzerswoning. Inl. by den bouwkundige H. Wissink, tc Olst. 

Maandag, M Mei. 
Rotterdam, te 12 uren door de architecten G, Muijsken, te Amster

dam, en A. 1'. van Dam A.Wz., te 's-llage, ai het hotel Goomans: den 
opbouw van het terrein, genaamd plan G, te Rotterdam, op de daartoe 
gereedgemaakte lundeei ingon. (Zie advert, in n'. 19). 

Middelburg, te 12 uren, door den provincialen inspecteur der 
directe belastingen: het afbreken van het bestaande en het oprichten 
van een nieuw gebouw, dienende tot woning en kantoor voor een 
kommies-ontvanger, te Kapellebrug. lui. bij den rijksbouwmeester iu 
het 2e distriet, te 's-Hage, en den Hoofdopzichter der landsgebouwen J. 
J. G. Rinkcs, te Breda. Aanw. 16 Mei, te 1 uur. 

't Le* iGeld.i, te 1 uur, door den rentmeester van het kroondomein, 
ten zijnen kantore: het doen van eenige herstellingen aan de bouw
hoeven, slagboemeu en duikers, behoorende tot het kroondomein. 

Philippine (Zeel.), te 3 uren, door burg. en weth.: het vergrooten 
der haven van de gemeente. Aanw. 18 Mei, te 3 uren. 

Weensdag, z.ï Mei. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat ent.: de 

uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Hijksrivierwerken 
op den Boven-Hyn en Ue Waal, met het onderhoud dier werken van 
1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88, in drie perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. 
Aanw. 18 Mei. Raming: perc. 1 J 24,000, perc. 2 / 33,000, perc. 3 
/ 50,000. 

's-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Hijksrivierwerken op 
d e n lielderschen IJsel, met het onderhoud dier werken van 1 Juli '87 
tut en met 30 Juni '88, in drie perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 
18 Mei. Raming: perc. 1 ƒ 30,0u0, perc. 2 ƒ 7300, perc. 3 ƒ 14,300. 

's-Hage, te 11 men, door het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van baggerwerk in en nabij den Amcr en het herstellen en 
onderhouden van de werken op den Ainer en op bet benedendeel van 
het Oude Maasje en van de Donge, van 1 Juli 'b7 tot en met 30 Juni 
88. Inl. aan bet bureau der werken voor de verlegging van den 
Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 18 Mei, te 12 uren, aan het havenhoofd 
te Lage-Zwaluwe. Raming ƒ 15,000. 

Donderdag, '2« Hel. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verdiepen van eenige gedeelten 
ran het Noord-llollandsch kanaak Inl. bij den hoofdingenieur, te Haar
lem, en den ingenieur Weleker, te Alkmaar. Aanw. 20 Mei. Raming 
ƒ 22,860. 

Haarlem, te 11 uren, door bet ministerie van waterst.enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de voorziening der boorden vanhetNoord-
Hollandsch kanaal, in 3 perceelen. inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en den ingenieur Weleker, te Alkmaar. Aanw. 20 Mei. Raming 
perc. I / 7600, perc. 2 8360, perc. 3 16,300. 

Meuweramstrl, door bet bestuur van den Noorder-Legmeerpolder, 
bh den secretaris-penningmeester: 

lo. de levering van 4uo ktf onderhoudsgrint, 100 tv kalkpuin en 60 
H' koolasch: . . . 

2o. het vervoeren van 400 M* grint, 100 M» kalkpuin en 100 M'kool-
asch, van al' de losplaatsen naar de voorraadsplaatseu op de wegen in 
den polder; 

So, het kroozen en geheel schoonmaken van de tochten in den polder, 
in 5 perceelen. 

lui. bij den opzichter J. van der Breggen, te Uithoorn. 
Vrlldag, «J Mei. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
Int gebouw van het prov. best.: het gcdeeltelyk afgraven vau den 
vestingwal langs den oostelijken arm van het kanaal en tot het gedeel
telijk ophoogen van het ravelijn VI—Vil der vestingwerken van Neuzen, 
piuvmcie Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het U e district, te 
Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 20 cn 21 Mei. Raming 
; 2620. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
bet gebouw van hel prov. best.: het leveren en storten van steen 
lot voortzetting van de oeververdediging vóór Neuzen, InL by den hoofd
ingenieur in het Ue district, te Middelburg, en den uigenieur, te Neuzen. 
Aanw. 20 en 21 Mei. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: bet aanbrengen van een rysbeslag met 
'•• .k bestoi-iuig tegen liet zuidwestelijk talud van den Rijks-tllekomschen 
dijk, gelegen üi den grooten weg van Dieren naar Doesburg, provincie 
Gelderland. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter 
Rietberg, allen te Arnhem. Aanw. 20 en 21 MeL Raming /' 4500. 

Leeuwarden, tc 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: de vernieuwing der brug no. 15, ge
naamd de 1'lattebrug, gelegen bij Kollum, over het Rykskanaal van 
11 i.kom naar Gerben Ailesverlaat, iu de provincie Friesland. Inl. by 
den hoofdingenieur, den ingenieur cn den opzichter Ten Docsschate, 
allen te Leeuwarden. Aanw. 20 Mei. Raming ƒ 4270. 

Donderdag, S I Mei. 
Assen, te 2 uien, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het vergrooten en veranderen van eene 
Wiiditerswoning by de over de Drentsche hoofdvaart liggende Witter-
*" "g bij Assen. lui. by den hoofdingenieur, te Zwolle, en den ingenieur 
tastendyk, te Asssen. Aanw. 24 Mei. Raming ƒ 1924. 

Weensdag, 1 Juni . 
's-Uage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: het 

• " lei houd van het kanaal met de schutsluis aan het Benedeneind van 
ltnzenburg, behoorende tot dc werken van bet Scheur, aanvangende 1 
J l | l i '87 en eindigende ultimo Juni '88. Inl. bij den eerslaanwezend-
ingenieur Leemans, te Rutterdam, en den adjuiict-ingenieui Francois, te 
lloek-vau-Holland. Aanw. 26 Mei. Raming ƒ 3620. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
•naken van tien kribben, het verlengen van twee njkski-ibben, het 
verlengen, veibreedeu cu verhoogen van drie particuliere kribben en het 
luukcu van glooiingen van 4 op 1 aan drie rylukribben, tot verbetering 

van de rivier den Gelderschen IJsel bij nden Krommendijk" tusschen de 
kilometerraaien 92 en S3. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
's-llage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 25 Mei. Raming 
ƒ 13,260. 

Os, tc 3 uren, door 11. R. Hendriks, in het koffiehuis van M. van den 
Biggelaar: het bouwen eener villa met serres, veranda en aanhoorigheden 
op een terrein, gelegen in de Molenstraat, te Os, met bijlevering van 
alle materialen. Aanw. 31 Mei, te 2 uren. (Zie advert, in »°, 19.) 

Prijsepgaaf gevraagd voor de levering van 185 stère zuiver gewas
schen riviergrint en 240,000 KG. of 120 last klopkeien. Adres burg. en 
weth. van Bierum (Gr.). 
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DE 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 . 
Zuldland, 16 April: de levering van 600 

stère onderhoudsgrint voor de pokiers Zuidland 
en Vclgersdyk; minste inschr. II. van den Bout, 
te Nijmegen, voor 1.16 per stère. 

Ilengeloo. 18 April: voor rekening der ge-
ineente: lo. liet bouwen van twee schoollokalen; 
ingek. 8 bilj., als: 
J. H. Wesselink, te Hengeloo, / 6860 
W. v. Leeuwen, » idem > 4444 
11. J. Frantsen, > idem » 4297 
J. Brummclhuis, > idem » 4266 
J. II. Uoonk, i> idem » 4210 
A. J. Wilmink, » idem > 4086 
A. A. v. d. Berg, i idem » HUUO 
A. Oroothengel, » Borne, n 8996 

2o. het vergrooten van het raadbuis; ingek. 
9 bilj., als: 

te Ilengeloo, 
i idem 
» idem 
» idem 
» idem 

J. II. M. Wesselink, 
J. H. Boonk, 
A. J. Wilmink, 
A. A. v. d. Berg, 
W. v. Leeuwen, 
L. P. Groothuis, 
H. J. Frantsen, 
J. Brummelhuis, 
A. Groothengel, 

> idem 
» idem 
i idem 
i Borne, 

ƒ 4650 
i 4300 
» 4195 
» 4167 
» 4100 
» 4074 
» 3800 
> 3796 

3469 
Uokkuni. 27 April: eene vertiininering der 

schuur en het lijtshuis op de plaats, bewoond 
door M. Hiemstra, onder beheer van den architect 
D. Booijenga, te Metslawier; ingek. 8 bilj., als 
Jl. Zijlstra, 
J. de Wilde, 
H. de Jong, 
Jl. Westra, 
ü. Pranger, 
F. Ozenga, 
II. Pijnakker, 
D. Zijlstra, 

te Ee, 
)) Nijkerk, 
» Dokkum, 
» Burum, 
» Paesens, 
» Aalzum, 
x Kollum, 
» Ee, 

J 2646 
> 2198 
» 2100 
> 2060 
» 1949 
t 1893 
> 1881 
> 1875 

mmg ƒ 2146 
Iiutjewlerum, 27 April: eenige belangrijke 

herstellingen aan het boerenhuis, bewoond door 
Jl. Bruinsina, onder beheer van den architect 
H. A. Buursma, te Sneek; ingek. 9 bilj, als: 
B. G. Kamerling, te U t e r i s , ƒ « ; « 

Jl. Bleeksma, » Deersum, • 860 
A. J. Hainersma, » Abbega. » 760 
K. Blanksma, » Jorwerd, i 695 
J. K. Visser, » U i e n . » 668.50 
11. T. Biesma, » Bozum, > 668 
T. D. Gaastra, » Britswerd, > 640 
IJ. Timmenga, > IJtens, > 630 
S. J. Timmenga, > ((osterend, i 628 
gegund. 

h d i j i i . i i l a . i 29 April: het leveren van 160 
scheepston gewone Vilvoordsche steen; 110idem 
gesorteerde idem idem; 20 idem brikken; 1800 
stuks nieuwe eiken perkoenpalen, voor den polder 
Nieuw-Noordbeveland; ingek. 6 bilj.. als: 
Joh. Hack, te Oud-Gastel, 
P. v. d. Berge, » Kolijnsplaat, 
J. Keulemans, » Niel, 
J. M. Dekker, » Sliedrecht, 
F. Mouthaan, » Zieriksee, 
J. v. Eek, » Hardinksveld, 
gegund. 

Ko lijn*» laat, 29 April: de levering van de 
dijksmaterialen ged.87/88, voor den polder Oud. 
Noord beveland; ingekomen 5 bilj., als 
P. v. d. Berge, te Kolijnsplaat, 
S. Blok, » Kul'tgcne, 
J. Keulemans, > Wielj 
J. de Dekker, » Sliedrecht, 
J. v. Eek, , Hardinksveld, 
Kaming 

Leeuwarden. 30 April, onder het beheer der 
genie, te Zwolle: lo. het éénjarig onderhoud 
der kazernegebouwen enz., te Leeuwarden; 
ingekomen 8 bilj., ais: 
G. Jansen, te Leeuwarden, / 7000 
H. Beekman, > idem > 6800 
J. Frauzen, > idem > 6970 
Raming „ 4770 

2o. eene gedeeltelijke verving van kazerne-

febouwen enz., te Leeuwarden; ingekomen 4 
ilj., als: 

te Leeuwarden, 
> idem 
> idem 
> Meppel, 

/1497 
1470 
1420 
1410 
1410 
1300 

/" 8251 
» 3230 
• 3126 
> 8125 
> 2835 
» 3241 

H. Hendriks, 
S. R. Kylstra, 
T. Taconis, 
J. Beyer, 
Raming 

Amsterdam, 

ƒ 2660 
> 2380 
> 2180 
> 1673 
» 1700 

April: het bouwen van een 
heerenhuis aan de Leidschekade, te Amsterdam, 
onder beheer van den architect J. van den Ban, 
te Bloemendaal; ingek. 12 bilj.; minste inschr. 
Oerlijn en De Haan, voor ƒ 17,800, wieu het 
werk is gegund. 

Menu koop. 30 April: het eenjarig onderhoud van- en de vereischt wordende reparation, vernieu
wingen en levciuntiën aan de vrind- en stoominolens, bruggen, dammen, beschoeiingen enz., van 
den polder Nieuwkoop, van den dag der goedkeuring tot ultimo April '88, in vijf perceelen; 
ingekomen 4 bilj., als: 

Inschrijvers en Woonplaats. perc. 1 1'orc. 2 perc. 3 perc. 4 perc.. 

Th. Hakkeling, Nieuwkoop, 
P. v. d. Lijn, Aarlanderveen, 
11. Janmaat, Nieuwveen, 
W. v. Lokhorst, Alfen a/d. Rijn, 

Perc. 1, 2, 3 en 6 gegund aan II. Janmaat en pe 

/ 760 
763 
648 

rc. 4 aan 

ƒ 1198 
874 

W. van 

ƒ 1143 
1024 

Lokhorst 

ƒ720 
773 

585 

ƒ 360 
243 
210 

Utrecht, 30 April: het uitbreiden van het 
wachthuis van politie niet aanbehoorend kantoor 
voor keuring van vee en vleesch aan de Catlia-
rynestraat; ingek 
II. Vermeer, 
W. A. G. Jansen, 
F. W. v. Vloten, 
A. C. Vink, 
J. de Krui!, 
D. Jl. de Leur, 
G. J. v. Vloten, 
Gebr. Vleming, 
W. v. Vloten, 
L. v. d. Kaaij, 
J. Krap, 
gegund. 

.U i i / .n i . 30 April, onder het beheer der genie, 
te Breda: lo. liet eenjarig onderhoud van de wer
ken, gebouwen enz., te Neuzen en te Ellewouts
dijk ; ingek. 6 bilj., als: 
S. v. Rees, te Neuzen, ƒ 3668 
A. Tholens IV.., s idem • 3649 
R. Walraven, » idem > 3629 
D. v. d. Ouden, » idem > 3486 

idem » 3436 
idem » 3379 

» 3860 
2o. het eenjarig onderhoud van de zeeweringen 

te Neuzen; ingekomen 5 bilj., als: 

te Utrecht, ƒ 9290 
% idem » 8880 
» idem > 8600 
* idem » 8606 
D idem • 8400 
» idem > 7860 
» idem . 7777 
1 idem > 7692 
• idem » 7667 
» idem » 7611 
» idem » 7260 

J. Kolijn, 
Jl. D. de Putter, 
Raming 

de Bree, 
D. de Doelder, 

v. d. Hoek, 
A. Tholens Hz., 
L. Koole, 
Raming 

Winterswijk, 
wederopbouwen 

te Hoek, ƒ 3850 
• Neuzen, » 3647 
» idem > 3560 
» idem > 3360 
» idem » 3160 

> 4200 
30 April: het afbreken 

van eene der pastoricn der 
Herv. gemeente, aldaar; ingek 8 bilj., als: 

te Winterswijk, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 6780 
• 5874 
» 5590 
> 5450 
» 6100 
• 4989 

B. J. ter Selle, 
II. J . te Siepe, 
J. B. Sellink, 
C. ter Haar, 
G. W. Toebes, 
W. Wolfs, 
gegund. 

Aiuvlcrdani, 30 April: het maken van een 
fort in de Zuiderzee aan het Pampus le gedeelte, 
onder het beheer der genie, aldaar, (lierbeste. 
ding); ingek. 1 bilj., van D. Volker, te Dordrecht, 
voor ƒ 294,000 
Raming » 265,000 

Deventer, 30 April: de bestrating en riolee-
ring buiten den Noordenberg; ingek. 9 bilj., als 
G. J. Beltman, te Deventer, ƒ 23,600 
G. J. Korteling, 1 idem • 23,000 
W. J. Kolkert, s idem > 21,890 
G. v. d. Berg, » idem t 21,015 
G. Pcteri Cz., • idem » 20,877 
E. v. d. Woerd, > idem > 20,700 
Wed. Kerkhof, • idem » 19,986 
H. Jongenburger, » Waddinksveen, > 19,660 

Terwindt, > Westervoort, » 16,900 
Nog niet gegund, 
Amersfoort, 30 April, onder het beheer der 

genie, aldaar: lo. het eenjarig onderhoud der 
kazernegebouwen enz.; aangenomen door G. 
Prins, voor J 6195 
Raming 1 6200 

2o. net eenjarig onderhoud der Grebbelinie 
en linie in de Neder-Betuwc; aangenomen door 
dcnzelfde, voor ƒ 1215 
Raming 1 1460 

3o. eene buitenverving der kazerne voor bereden 
wapens; aangenomen door Ph. Smit, voor ƒ 673 
Raming • 750 

Maastricht, 30 April: het eenjarig onder
houd van de kazernegebouwen enz., te Maastricht, 
onder het beheer der genie, te Nijmegen; ingek. 
6 bilj., als: 

te Maastricht, 
» idem 
» idem 
» Sittard, 
• Maastricht, 

H. Bardon, 
H. Uminels, 
J. H. Meyers, 
J. Laudij, 
J. Schenk, 
Raming 

ƒ 7950 
» 7777 
» 7666 
t 7612 
1 7592 

7460 
l'raneher, 30 April: de levering van 300 stère 

grint op de opslagplaatsen; ingek. 6 bilj., als: 

per stei • 
J. F. Lips, te Nijmegen, / 2.67 
Holland, » idem > 2.64 
Van Koppenhagen, » Utrecht, » 2.63s 

O. Aneiiia, • Harlingen, » 2.48 
Gebr. Peters, > Nijmegen, > 2.44 
W. v. Hasselt, • idem > 2.39 
gegund. 

Amsterdam, 30 April: het maken van een 
tijdelijk houten gebouw op het voor marktplein 
iu te richten terrein voor de tentoonstelling van 
voedingsmiddelen achter het Rijksmuseum, onder 
beheer van den architect Jan Springer; ingek. 
6 bilj.; minste inschr. A. Vos, te Amsterdam, 
voor / 8200. 

'a-llage, 30 April, onder het beheer der 
genie, aldaar: lo. tiet doen van herstellingen en 
verbeteringen in en bij militaire gebouwen enz., 
te 's-llage; ingek. 3 bilj., als: 
W. P. Teenwisse, te 's-Hage, ƒ 16,390 
M. Houtman, > idem » 15,22:' 
Wed. P. A. Ravelli ,* Zn„ > idem t 14,199 
Raming » 15,810 

2o. het doen van verbeteringen aan de 
Alexanderskazerne, te 's-Hage; ingekomen 3 
bilj., als: 
Wed. P. A. Ravelli&Zn. te 's-Hage, ƒ4660 
W. P. Tecu wisse, > idem • 4115 
M. Houtman, > idem > 4074 
Raming • 4400 

Rotterdam; 30 April: het bouwen van een 
pand aan de Witte-de-Withstraat, onder beheer 
van den architect W. C. Coepyn; ingekomen 9 
bilj., als: 
A. F. Spruijt, te Rotterdam, ƒ 16,100 
P. Blyenburg, 1 idem s 15,100 
F. Krijgsman, » idem 11 14,297 
H. Degens Jr., > idem > 13,243 
H. Breur, > idem » 13,217 
Q. C. v. Item, » idem • 13,000 
R. Tiebout en B. Koert, > idem > 12,922 
' J. Gort, » idem » 12,883 
A. Looijmans, > idem » 11,734 

Klundert , 30 Api i l : het verrichten van ver
nieuwingen en herstellingen aan domeinhoeven 
en andere gebouwen; minste inschr. waren: 
perc. 1, A. 1.. v. Dis, Fijnaart, ƒ 2649 

» 2, J. D. Schalekaiup, Klundert, » 1873 
s 3, G. v. Schendel, Zwaluwe, » 201* 
Looidreclit, 2 Mei: het doen van herstel

lingen en vernieuwingen aan de Mijndensche 
sluis, onder beheer van den bouwkt.ndige II. G. 
de Kort; ingekomen 17 bilj., als: 
P. A. Audi lessen. Hilversum, ƒ 6850 
E. Satsher, idem > 6700 
E. Scheepsbouwer, Utrecht, > 5779 
A. Kreuk, Loenen a/d. Vecht, » 6750 
N. Gerwig, Breukelen, » 5725 
H. Griffioen, idem » 5699 
C. Rentinck, Loenersloot, » 5660 
C. Krachten, Utrecht, » 6657 
K. Bol, Tienhoven, » 5553 
Jb. Rentinck, Abkoude, > 5538 

Boverholl', Diemen, • 5500 
F. v. Veeren, Loenen a/d. Vecht, • 6145 
E. 1'luijt, idem > 6142 
W. v. Schaik, Nieuwersluis, 1 6087 
S. v. Soest, Mijdrecht, » 4990 

Rigter, Ouderamstel, • 4640 
II. H. Hulsman, Ter-Aa, > 4616 
gegund. Raming » 4760 

•-Hage, 2 Mei: het opruimen der onvoltooide 
spoorwegbrug in de Zijl, onder Leiderdorp, voor 
rekening der provincie Zuid-Holland; ingek. 11 
bilj., als: 
P. Verbruggen, te Waddinksveen, ƒ 7900 
B. Vermolen, • Weesp, » 6980 
H. J. Nederhorst, • Gouda, > 6970 
H. A. Blok, s 's Gravendeel, > 6969 

Kortekaas, 1 Oegstgeest, • 6897 
G. D. v. Doorn, > Amsterdam, » 6890 

llasselbach, » Leiden, s 6800 
O. Zanen Hz., • Ammerstol, > 6735 

'. Leeuwen, » Leiden, s 6590 
B. de Waard, • Nieuwenhoorn, » 6170 
" Los, t Leiden, » 4974 
Raming » 7600 

D E O P M E R K E R , 

Amsterdam, 2 Mei: voor rekening der II. U.S. M.: lo. bestek no. 404, het leveren van: perc. 1, 
20,000 stuks halfronde eikenhouten dwarsliggers, en perc. 2, 1500 stuks vierkante idem; mgek. 

Namen en woonplaats. 

Perceel 1. Perceel 2. 

Namen en woonplaats. Binnen- of 
bovenlandsch 

eikenhout. 
Oostzeehout. 

Binnen- of 
bovenlandsch 

eikenhout. 
Oostzeehout. 

J. Nahuis, Groenloo, 
B. 11. Clerx, Bokstel, 
W. Hoettger, Wesel, 
F. Clerx, Bokstel, 

J. J. v. d. Eerden Pz., idem 

C. Muller, Bodenfelde, 
P. H. v. Hoogerwou, Bokstel, 

per stuk. 

ƒ2.44 
10,000 a ƒ 2.42 

ƒ 2.31 
» 2.43 

gedeeltelijk voor 
ƒ1.98 

6000 a ƒ 2.49 

per stuk. 

10,000 a f 2.42 
ƒ 2.06 

gedeeltelijk voor 
ƒ 1-98 

15,000 a ƒ 2.50 

per stuk. 

ƒ 3.49 

/• 2.81 
'» 3.14 

gedeeltelijk voor 
ƒ 2.68 

bovenlandsch 
ƒ3.10 

per stuk. 

ƒ 2.92 
> 2.45 

gedeeltelijk voor 
ƒ 2.68 

ƒ 3.40 

2o. Bestek no. 404, de levering van ongeveer 804 SP. eikenhout voor wissels; ingek. 6 bilj., als: 

Namen en woonplaats. 
Binnen- of bovcnlandschl 

eikenhout. 

B. H. Clercx, Bokstel, 
W. Hoettger, Wesel, 
.1. Nahuis, Groenloo, 
F. Clercx, Bokstel, 
J. J. van der Eerden Pz„ idem 
P. H. van Hoogerwou, idem 

804 Jl ' . eikenhout voor wissels. 

Oostzeehout. 

per M J . 

204 SP. a f 33.66 
ƒ 33.40 
. 35.44 
> 43.50 

gedeeltelijk voor ƒ 31.60 
404 SP. a ƒ 88. 

per M 3 . 

600 M 1 . a ƒ 33.66 
ƒ 3 1 

gedeeltelijk voor ƒ31.60 
400 M3. a /' 38 

Amsterdam, 2 Mei, voor rekening der ge
meente : lo. het vergrooten van liet pathologisch 
laboratorium der universiteit; ingek. 14 bilj., als 
H. C. Dorlas, te Amsterdam 
W. II. Struijs, » idem 
P. Groenholl'en Haak, » idem 
II. Hendriks, 
G. Boon, 
J. J. Visser, 
F. Raaijinakers, 
H. R. Hendriks, 
J. Oldigs, 
A. F. Sleeswijk, 
A. Kuipers, 
A. v. Wensveen, 
J. F. Prenzler, 
A. Paans, 

ƒ 22,775 
21.830 
21,280 
20̂ 490 
20,110 
19,700 
19,420 
19,200 
18,000 
17,450 
16.700 
16.450 
16,300 
15,890 

idem 
idem 
idem 
idem 

Os, 
Amsterdam, 

idem 
Nieuweramstel. 
Amsterdam, 

idem 
idem 

2o. de voortzetting van het pneumatisch bui 
zennet, volgens het Liernurstolsel, tusschen de 
Ruijsdaelkaiie en den Amstel, en het leggen van 
hoofdhuizen met reservoir buiten de Raampoort; 
minste inschr. Aaldeis Sc Zn., voor / 7358. 

Slddeburen, 2 Slei: het baggeren van het 
Weiwerdermeer, Wagenborgernieer, Slunnike-
sloot en Sidderbuursterschipsloot, in 4 perceelen 
voor rekening van het waterschap Diiurswold; 
ingek. 6 bilj.. als: 

perc. 1, perc. 2, |ierc. 3, perc. 4, 
J . D. Bi'ouwer, 
Zwaagwesteinde 
(Friesl.) ƒ355 
.1. Zuidema, Zuid
broek, (Gr.) 328 
I, Vcltman, Sidde-
buren, 
H. I). Brouwer, 
Twiizel (Fr.), 805 
E. de Jong, Drie-
sum (Fr.) 253 

Aan E. de Jong is het werk in massa gegund. 
K a l i u m , 2 Mei: het afbreken van een oud 

boerenhuis en schuur, staande aan den straatweg 
onder Burum, en het opbouwen van een gehee 
nieuw boerenhuis en schuur met stallingen voor 
40 stuks hoornvee enz.; ingek. 14 bilj., als 
M. Wesstra, te Burum, ƒ 13,900 
A. Zeevenga, » Grootegast, » 12,888 
A. v. d. Sfeer, » Kootstertille, » 12,888 
P. Stilstra, » Kollum, » 12,860 
H. Jooresma, » Grijpskerk, * 12,797 
D. Walda, » Kollum, » 12,775 
C. Bakker, » idem » 12,730 
3. v. d. Steeg, » Hardegarijp, » 12,619 
J. Oosthof, » Kollum, » 12.495 
J. G. v. d. Veen, » Augustinusga, • 12,347 
A. Rijlsnia, » Kootstertille, » 11,827 
R. Dijstra, » Kollum, » 11,100 
K. Broesma, » idem » 10,793 
K. J . Pijnakker, • idem 1 10,358 

Heermand, 2 Slei: het eenjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen enz, te Roermond, 
onder het beheer der genie, te Nijmegen; ingek 
4 bilj., als: 

ƒ193 ƒ60 ^293 

170 48 217 

400 170 460 

160 43 199 

1C7 28 159 

ƒ 7650 
» 7547 

6350 
7950 

Reijnen, te Roermond, ƒ 3000 
Th. Hermens, • idem » 2889 
W. H. Pauli, » idem • 2787 

v. d. Wijer, > idem » 2747 
gegund. 
Saining » 3200 

Venloo. 2 .Mei: het eenjarig onderhoud van 
de kazergegebouwen enz., te Venloo, onder het 
beheer der genie, te Nijmegen; ingekomen 3 
bilj., als: 
J. Bosman, te Venloo, 

SI. v. Gasselt, » idem 
H, v. Gasselt, » idem 
Raming 

J. 51 v. Gasselt is als aannemer voorgedragen 
Arnhem, 2 Slei: het bouwen van eene oran

jerie met koetshuis en bergplaatsen aan den 
Rozendaalschenweg, te Arnhem, onder beheer 
van de architecten G. J. van Gendt en C. SI. G. 
Nieraad; ingek. 12 bilj, als: 
J. Mulder, te Arnhem, ƒ 11.240 
G. Liefting, » idem » 8,279 
H. A. v. A. Sand, » idem » 7,786 
B. Bolder, » idem » 7,770 
J. W. Janssen, » idem » 7,694 
D. A. Roskam, » idem » 7,660 
Gebr. v. Daalen, » idem » 7,436 
J. P. Welsing, » idem » 6,920 
J. H. v. Riel, » idem • 6,768 
J. v. Burk, Oosterbeek, en 

VV. Wissing Sz, » idem • 6.750 
J N .lansen, » idem » 6,384 
L. II. llasselbach, » idem » 6,27" 
gegund. 

Korlrhem . 2 Slei, voor rekening van het 
waterschap van de Linge-uitwatering: lo. het 
gewoon jaarlijksch onderhoud van- en vernieu
wingen aan de kunstwerken van het waterschap; 
aannemer L. Brand Dz, te Giesendam, voor 
ƒ 8 4 6 C - , •• e 

2o. het inaken van beschoeiingen bij het 
stoomgemaal te Steenenhoek; aannemer A. de 
Groot Cz., te Heukelum, voor ƒ 2933. 

3o. het verhoogen en in profiel brengen van 
een gedeelte binnenberm van den Noorder 
kanaaldijk, over eene lengte van 1200 SI.; aan 
nemer S. van 't Verlaat, tc Hardinksveld, voor 
ƒ 2695. I 

Groningen, 3 Slei: het uitvoeren van eenige[ 
timmer-, verf- en stukadoorwerken aan- en m 
de gebouwen der vereeniging »de Harmonie", 
in drie perceelen, onder beheer van den bouw
kundige II. Raammaker. 

Perc. 1, timmerwerken; ingek. 3 bilj., als: 
G. P. v. Ern, te Groningen, ƒ 1574 
J. Versteegh, » idem » 1469 
T. Y. Jelsma, » idem » 1460 

Perc. 2, verfwerken; ingek. 5 bilj., als: 

Perc. 3, stukadoorwerken; ingek. 1 biljet van 
Ch. Gramberg, voor f 450. 
Alles gegund. 
Zutfen, 1 Slei: het eenjarig onderhoud van 

de kazernegebouwen enz, op de legerplaats bij 
J I 1 N 1 j . i l . onder het beheer der genie, te Zutfen; 
ingek. 6 bilj., als: 
" v. d. Braak, te Apeldoorn, f 8785 

II. Boks, » Amersfoort, » 3520 
II. Haijtink, » Zutfen, > 3490 
H. Mouw SIz., » Apeldoorn. » 3432.50 
F. W. Geurden, » idem » 3219 
H. J. Buitenhuis. » Nunspeet, » 2785 
Raming • 3610 

Groningen. 3 Slei: het eenjarig onderhoud 
der kazerne- en andere gehouwen en werken, 
te Groningen, onder het beheer der genie, te 
Zwolle; ingekomen 14 bilj., als: 
J. II. Slorak, 
E. W. Wietzema, 
II. J. Muller, 
G. Sleulink, 
E. Peters, 
Ph. Hendriks, 

Ibelings, 
W. Pleijsier, 
J. Krant, 
J. Werkman, 

I. Toesman, 
R. Hovhigh, 
J. Poelman, 
T. Holthuis Sr, 
Raming 

Grenlngen, 3 Slei 
heerenhuis aan de Verlengde Xieuwe-Ebbinge-
straat te Groningen, voor J. W. Struvé, onder 
beheer van den architect K. Iloekzema. met de 
leverantie van al het daartoe benoodigde; ingek. 
8 bilj, als: 

voor uit-
voor het graving en 

huis zandslemping. 
J. I. Toesman, Groningen, ƒ 7060 
H. Scheltens, idem 
J. Haupt. idem 
E. W. Wietsema, idem 
K. v. d. Laan, idem 
H. Janssen, idem 
W. Pleijsier, idem 
E. Schreuder, Sappemeer, 
Gegund aan W. Pleijsier, Groningen 

Groningen, 3 Slei: het bouwen van eene 
nieuwe woning voor den voogd van het eiland 
Rottum; ingek. 12 bilj.; minste inschrijver J. 
Zcldenrust, te Warfum, voor / 9.950 
Raming » 10,000 

Rotterdam. 3 Slei: het uitvoeren van verf-
werk op het tenein der gasfabriek aan den 
Oostzeedijk; ingek. 11 bilj., als: 
J. II. Heusdens, te Rotterdam, 

te Groningen, ƒ 6994 
» idem » 6873 
» idem » 6798 
i) idem , 6654 
B idem » 6633 
» idem i> 6498 
» idem i> 6424 
» idem 1 6400 
» Zwolle, 11 6373 
» Groningen, » 6361 
» idem 11 6270 
n idem » 6147 
0 idem > 6086 
» idem ,. 6039 

i 6500 
: het houwen van een 

6177 
5913 
5870 
5870 
6710 
5255 
5770 

ƒ400 
600 
760 
700 
600 
750 
805 
350 

3 Mei: het 

idein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

bouwen 

7691 
7200 
7130 
5796 
5543 
5125 
4900 
4888 
4880 
4377 
3949 
een 

bovenwoningen aan het N'assau-

G. J. Scholtens, 
J. Schaap, 
F. Lenting Wiardi, 
J. H. de Vries, 
H. Walstra, 

te Groningen, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 1789 
1397 
1299 
1110 
909 

H. T. Soumans Sc Zn, 
C. de Groot Sc Zn., 
3. L de Groot, 
G. I. Schreuder, 
A. R. v. d. Burg, 
K. Hasper, 
P. Groenewegen, 
J. Cleton, 
SI. H. Eijsvogel, 
A. J. Pontier, 

Amsterdam, 
woonhuis met 
plein, voor L. J. vai: 
Dorlas, 
Do Haan, 
Van Damme, 
Hoon, 
Reiinierse, 
Aalders, 
Kuipers, 
Thüring, 
Boom, 
Raman, 
Slathieu, 
Haandriksman, 
Geelens, 
Groenhof en Haak, 
Greve, 
Groot, 
CruijlT er. Sleeswijk, 
Struijs, 
,1. J. Vissers, 

Vlaardlngen, 
oude stoomketels aan het Zwethstoomgeinaal en 
het inmetselen van nieuwe, benevens het af
breken van een ouden en het opbouwen van een 
nieuwen stoomschoorsteen, voor den llolierhoek-
schen en Zouteveenschen polder; ingekomen 8 
bilj, als: 
A. Verboom, Schipluiden, ƒ 2750 
E. Blok Az, Vlaai-dingen, » 2280 
C. v. Tilburg, Nootdorp, » 1985 

Holk; ingek. 19 bilj., als: 
te Amsterdam, /• 16,582 
ti idem 1 15.999 
l idem i) 15.900 
> idem » 15.900 

idem x 14.900 
idem I 14,884 

i idem 14.448 
i idem » 14.414 
I idem n 14,400 
b idem * 14.250 

idem 1 14.100 
» idem B 14,087 

idem » 13,992 
i idem B 13.980 
I idem B 13,944 

idem B 13.900 
» idem » 1.3,750 
» idem i 13,700 
i idem l 13,240 

Mei: het uitbreken van de 

http://JI1N1j.il


I ) E O P M E R K E R . 
B I J V O E G S E L 

. N . v. Tilburg, Leidschendam 
A. Rijneveld, Vlaardingen, 
I). de Lange, idem 
E. Dorsman, idem 
J. H. de Lange, Vlaardingeiambacht 

f 185U 
» 1729 
• 1480 

1477 
1474 

( • r e n i n g e n , 4 Mei: Tiet bouwen van een 
hoerenhuis, onder beheer van den architect N 
W. Lit; ingek. 22 bilj., als 
B. de Jong, te Groningen, 
D. Jansen. » idem 
J. Poelman, » idem 
J. Ibelings, » idem 
K. Kekkes, » idem 
H. Meijer, » idem 
H. Scbeltens, » idem 
E. W. Wietzema, s idem 
A. Sehretider, » idem 
T. Holthuis, > idem 
H. Jansen, » idem 
D. Dooijes, » idem 
J. Buurke, » Noordbroek, 
T. V. Jelsma, » Groningen, 
R. Hovingb, » idem 
G. Meulink. » idem 
S. Iloft, • idem 
E. Poters, » idem 
Ph. Hendriks. » idem 
J. I. Toosiiian. » idem 
A. J. Benninga, » Bedum, 
K. II. Huizenga, » Groningen, 
gegund. 

Enschedé, 4 Mei: het bouwen van een woon-, 
winkelhuis en bakkerij, op een terrein, gelegen 
aan den Brinkweg aldaar, voor de firma Heusihk-
veld en Co.; ingek. 9 bilj., als: 
H. Reijgers, te Enschedé 
J. G. Meijer Gz., > idem 
VV. Reijgers, i idem 
J. G. Tonis en D. Reudink, > idem 
T. H. Wijdeveld, s idem 
G. Sluijiner. » idem 
J. Vossebeld, » idem 
W. en E. Lasonder, i idem 
G. J. Wagelaar, » idem 
gegund. j . r . vveising, 

's-llage. 4 Mei, onder het beheer van het.M. Wardenier Jz 
ministerie van waterstaat enz.: lo.de uitvoering i j . A. Hoenders, 

van de gewone aarde-, kram-, rijs- en steen-
glooungswerken van den Wilhelminapolder; ingek 
5 bilj, als: 

te Hansweerd, 
» Kolijnsplaat, 
> Nieuwdorp, 
» Hoek, 
> Kattendijkc, 

E. de Maat, 
P. v. d. Berge, 
Adr. Tolleman, 
G. M.i,u tens. 

, C. dc Wilde Az., 
f 9319 gegund. 
. S u n '»- H»««- » Mei: het leveren van ka/.ernc-
l ŝ fi? I 'neubelen te 's-llage en tc Delft; ingekomen 5 

| bilj., als: 

ƒ 2333 
» 2300 
» 2320 
» 2238 
» 21B9 

G. de Krosse, 
G. Kamphuis, 
II. Fukking, 
G. v. Goor, 
F. Dirk3. 

te Wilp, / 28 
» Apeldoorn, i 25.60 
» idem * 25 
» OpdeiiTcuge,» 24.98 
i Wilp, i 24 

» 8555 
» 8292 
1 8190 
» 8183 
» 8068 
> 8059 
» 7991 
» 7937 
» 7700 
» 7693 
» 7651 
. 7533 
» 7520 
» 7477 
» 7397 
» 6929 
» 6765 
• 6696 

/ 2774 
» 2670 
» 2648 
I 2652.88 
» 2444 

F.'P. de Haas, te 's-Hage, 
D. Kerrebijn. » idem 
J. F. Luxemburg, » Delft, 
W. N. v. Ipenburg, • idem 
C. Alkemade, • Noordwijk, 

l.iieiiem. 5 Mei: het afbreken en wederop
bouwen van het perceel in de Walderstraat, van 
S. Vromen; ingek. 5 bilj., als: 
J. Oltboff, te Lochom, / 3494 
J. Biljard, » idem > 3432 
Vossent, » idem » 3165 
Assink, » idem > 2973 
Gebr. Reerink, » idem » 2968 

Schiedam, 5 Mei: het bouwen van eene 
nieuwe keuken aan het stadsziekenhuis, het in
richten van de aldaar bestaande keukon tot 
wachtkamer enz.; ingek. 9 bilj., als 
F. de Graaf, te Schiedam, 

Perc. 8, de weg over den zeedijk, lengte 2500 
M.; ingek. I biljet van J. Jansen, te Nijbroek 
voor ƒ 23. J 

Amsterdam, 5 Mei: het doen van verschil
lende voorzieningen enz. aan de kazernegebouwen 
onder beheer der genie, aldaar; ingek. 4 bilj.-
minste inschrijvers Renaud en Boeljon, te Water
graafsmeer, voor ƒ 7360 
Raming „ 8 4 3 0 

•Mediteren. 5 Mei: het eenjarig onderhouds
werk aan de sluis met gebouwen, bruggen enz., 
van het waterschap Duurswold; ingekomen 8 
bilj.. als: 

M. v. d. Bos, » idem 
J. J. Gakoll, . idem 
J . de Roo, » idem 

I K. Snijders de Vogel, » idem 
ƒ 26341 W. A. lluck, » idem 
, 247,1 A. Hudders, » idem 
, 23971J- H - Hagedoorn, » idem 
i 2289 lJ- Huck, » idem 
» 2268 1 gegund. 
i 2200 | Arnhem, i Mei: het doen van voorzieningen 
» 2149 I aan militaire gebouwen, onder het beheer der 
> 2069 genie, aldaar; ingek. 5 bilj., als: 
» 1943 11). Bolder, te Arnhem, ƒ 4000 

J. P. Welsing, • idem » 8980 
• • " idem » 8895 

idem » 3774 

ƒ 1650 
» 1610 
i> 1591 
» 1585 
i 1535 
» 1524 
» 1495 
» 1404.33 
» 1298 

G. C. M. Rottinghuis, 
W. Scbeltens, 
H. Edeler, 
.1. v. Buuren, 
J. Hemmes, 
H. v. Dijk, 
gegund. 

Rotterdam, 6 Mei 

te Delfzijl, 
» Farmsum, 
• Siddeburcn, 
» Delfzijl, 
» Farmsum, 
» Groningen, 

/ 1997 
• 1775 
» 1769 
» 1678 
» 1680 
> 1483 

het bouwen van twee 

• - " . . " w u . iu . , ; iu. ue uu-voering i j . A . hoender* 
van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks- J. W. Janssen, ,.>,,,, 
r.vierwerken,op het Zwolsche Diep, met V t , Raming ' ' d e m , 2 S 
onderhoud dier werken en de afbakening van I Breda. 5 Mei, onder bet beheer der oonio 

- -•• !"-; •>>:• negebouwen, te Breda; ingek. 4 bilj., als-

/ 40.500 
38,888 

37,350 
35,912 
80,760 
36,943 
36,000 

/ 38.800 
36,998 

35,145 

34,280 
34,387 
33.4811 

J. W. v.'d. Haar, 
S. Hoogeveen, 
F. Aberson, 
F. E. Terwindt, 
J. v. Hnuwelingen, 
A. Bekondam, 
Ramin; 

- « negeoouvvt 
te Genemuiden, / 13,021: Tb. Kessel 
y> Dokkum, 
• Steenwijk, 
» Pannerden, 
» Amsterdam, 
» Genemuiden, 

, „ „ . . , „ , te B r e d a ' " / 11303 - 12.941, J. Mol, „ j d e m , , j ] g s 

* P ' . ? ' W ' J- s l p d l t r i < ™ . » i<lem , ll'lOO 
'' Ï T ï S ; i\- v ' . d ' H e i J d e ' ' i d e m «11,079 

12,620 : Raming » 11 000 
12,394 2o. het eeniarig onderhoud van de koninklijke ÏTMAA -TT' , • S lal*J «Jiiueiiiuuu van ue I 

, * to,700 militaire academie: ingek 5 bili als-
2o het uitvoeren yan baggerwerk in de rivier • P. J. Glahbeek, te Bied 

de Oude-Maas, tusschen de kilometerraaien 118 Th. Kessel, , 52? 
en 120. onder de gemeente Dordrecht; ingek. 5 i j . Mol, . ,'dêm 

M.^C.Ve.Jong P.Mz., te Sliedrecht, ƒ 24,600 j w / j . ' s i cSfem, l Mem 

/ 6210 
> 6049 
» 5850 

5813 
5768 

• „,..,. „ci uuuweu vuil iwei 
scholen aan dc Van-Spcijkstraat; ingek. 7 bilj, als 

a b 
A. P. P. Boef, Kralingcn, 
J. Spruijt, idem, 
J. Schoênmeijer en A. Kos 

Koolhaalder, Rotterdam, 
M. v. d. Spek, Hillegcrberg, 
C. J. v. Tussen broek, Rotterdam, 
H. Degens Jr., Dordrecht, 
W. Zonneveld, Kralingen, 

a school voor lager onderwijs; 
b bewaarschool met 2 woningen. 
's-Boseh, 6 Mei: het maken van een basalt-

muur langs den rechter- en van beschoeiingen 
langs den linker kanaaloever der Zuid-Willems
vaart bij dc ijzeren draaibrug te Helmond, (prov. 
N.-B.); minste inschr. F. II:ten, te Helmond, 
voor ƒ 4789 
Raming » 5150 

Groningen, 6 Mei: het onderhouden en her
stellen der zeeweringen wodorziids Delfzijl, van 

• .•toiling der pro
vincie: ingek. 5 bilj., als: 
H. v. Dijk, te Groningen, 
H. K. v. Buuren, » Delfzijl, 
J. N. Kruizinga. » Groningen, 
W. Scheltens, » Farmsum, 
G.C. M. Rottinghuis, > Delfzijl, 
Raming •. i 

Breda, 6 Mei: het bouwen van een fort aan 
den Nieuwen Maasmond, Hoek-van-Holland, 6e 
gedeelte; ingek. 9 bilj., als: 

te Zalt-Bommel, 
Rotterdam, 

ƒ 11,000 
» 10,550 
> 10540 
» 10,289 
» 9,787 

11,178 

A. L. v. WijngaardenUz., , ^edreebt, , TC 1 de Voorsterenk, lengte p. m 4000ktj 

4 Mei: bet verbouwen vanVÏff l O.ï^tS, ' 
bouw aan het Nieuwenoord bestemd voorde J. W e e H t T dem 3, 
mUk tSS" , e , r t 6 b a r ^ o o i voor jongens; D. Smies, \ I 'm \ £.90 

J. v. Vuuren, 
I). J. Ulenberg. 
L. Kalis Kz., 
G. A. v. Spanje, 
J. H. Vos Sr., 
A. de Neef, 
W. v. Leeuwen, 
M. L. Venenbos. 
B. Voordendag Az 
Raming 

i Sliedrecht, 
> Rotterdam, 
> Ahneloo, 
> Brielle, 
i Hellevoetsluis, 
i Brielle, 
• Dordrecht, 

f 45,200 
> 45,168 
« 41,900 
» 42,800 
> 42,795 
» 37,979 
» 37,879 
» 87,779 
» 37,400 
» 51,600 

ingek. 6 hilj., als: 
C. Woestenburg, 
J. Rustenburg, 
R. Lakeman, 
J . v. d. Berg, 
P. .1. Blauw, 
P. Smit 

te Hoorn, 
» idem 
• idem 
» idem 
> idem 
» idem 

De beslissing is aangehouden. 
Telp, 4 Mei: hot bouwen van een woonhuis. | L. Bartholct, 

onder bebeer_ van don architect F. Kortlang, D. A. Jansen, 
J.Ez.: ingek. 5 bilj., als: 
B. Wassink, te Velp, ƒ 5 
E J. N. Steentjes, » idem » 645Ó 
B. J. de Bruijn, » idem » 5277 
H. Ilusser, , Oosterbeek, n 4980 
A. A. v. Boeschoten en H. 

Gerritsen, » Velp, > 4879 
gegund. 

Maartensdijk (ü.), 5 Mei: de vergrooting der 
school te Blauwkapel; ingek. 8 bilj., als: 

, uml< P < v , c - 2, de Gravenstraat, lengte 350ÖM"; 
/ 4875; ingek. 4 bilj., als: 
* S P' £• J a l ' s e " , te Voorst, ƒ 60.25 
» 4679 L. Bartholet, , idem i 60 
* .^-t I ',• W ( ' V ' " l n k i » "dem , 57 " iilï D - S " n l e s . , » idem » 56 
1 3887 ; Porc. 3, de Breestraat, lengte 4000 M.; ingek 

4 bilj., als: 
te Voorst, ƒ 69 
» idem » 65 

JV. v. Vloten, te Utrecht, 
G. J. v. Vloten, » idem 
T. C. Wildberg, » Groenekan, 
K. Kooi-n, „ Westbroek, 
F. JV. v. Vloten, 1 Utrecht, 
K. Koornwinder, » Maartensdijk, 
E. Scheepsbouwer, t Utrecht, 
J. Verschuur, » Groenekan, 

Wllhelmlnaderp, 5 Mei: bet herstel, de 
vermeuwmg en het onderhoud tot 30 April '88 

ƒ2467 
» 2400 
> 2360 
» 2345 
» 2340 
» 2198 
> 2197 
>i 2145 

Wecnink, u idem » 62.50 
D. Smies, » idem n 50 

Perc. 4, de Beekenstraat, lengte 46C0 M.; ingek. 
4 bilj., als: 
L. Bartholet, te Voorst, ƒ 62 
D. A. Jansen, > idem 1 49 
J. Weeiiink, > idem 1 48 
D. Smies, » idem » 43 

Perc. 5, de Watergatstraat, lengte 5000 M., 
ingekomen 4 bilj., als: 
D. A. Jansen, te Voorst, ƒ 70 
L. Bartholet, » idem t 68 
J. Weonmk, » idem • 68 
D. Smies, » idem > 69.50 

Perc. 6, de Voordersteeg, lengte 2200 M.; 
ingek. 2 bib, als: 
G. de Krosse, te Wilp, / 18 
F. Dirks, » Apeldoorn, » 14 

Perc. 7, de weg op den Teuge, lengte 3800 
M.; ingek. 5 bilj., als: 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 14 MEI 1887. 

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, KI Mel. 
Kmmeii (Dr.), te 11 uren, bij E. Dorenkamp: het amoveeren en 

wederopbouwen van een bovenzaal c. a. Inl. bij den gemeente-architect 
K. Kliphuis. 

Hoornenburg (Geld.), te 11 uren, door het kerkbestuur der R.-K. 
parochie, bij den kastelein W. Derksen: de vergrooting der pastorie. 
Inl. bij den architect-timmerman H. Th. Roelofs Jz., te Arnhem. Aanw. 
16 Mei, te 10 uren. 

's-llagc, te l l 1 , , uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van net prov. best.: bet uitbreiden van het scheikundig 
laboratorium, tc Leiden. Inl. bij den hoofdopzichter der universiteits
gebouwen, K. de Boer Hz., te Leiden. Aanw. gehouden. Raming ƒ 8860. 

Delfzi j l , te 12 uren, door burg. en weth.: het splitsen en vergrooten 
der school te Meedhuizen. 

Amsterdam, te 12 uren. door burg. en weth.: het verrichten van 
eenige herstellingen en vernieuwingen, benevens bet onderhouden ged. 
'87, aan de huizen, torens, poorten enz., de gebouwen ten behoeve van 
het onderwijs, van de politie, der brandweer, benevens die op de alge
meene begraafplaatsen. 

Zlerlhsee. te 12>/| uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van 
onderhoudswerken, vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen en 
andere werken dezer gemeente, in 8 perc. Aanw. gehouden. 

Apeldoorn, te 12'', uren, door burg. en weth.: het leggen van eene 
kei- en klinkerbestrating over eene gezamenlijke lengte van 100 M., 
en het bestraten met klinkers van het paardenspoor over eene lengte 
van 100 M. met open goten in de Brinklaan. Aanw. te 10 uren. 

's-Bosch. tc 12'/, uren, dooi Hubert van de Ven, in het koffiehuis 
Parkzicht, aan de Veemarkt: het bouwen van acht beneden- en negen 
bovenwoningen, alsmede eene houtloods in de Van-Berckelstraat, te 
's-Bosch. Inl. bij de firma J. Eekels & Co., aldaar. Aanw. 16 Mei, 
te 11 uren. 

Harlingen, te 1 uur, door burg. en weth.: het baggeren'en vervoeren 
van minstens 30,000 M ' slik uit de havens, aldaar. Inl. bij den ge
meente-architect 

Ierseke (Zeel.), te 1 uur, door burg. en weth.: het opbreken der oude 
keistraat, het maken van een riool, zinkputten en goten, benevens 
trottoir en het bestraten met nieuwe keien van de vierstraat en de 
I.angevillo: het bestraten van de Dreef, de Ocsterstroat, de Zanddwars-
straat en een gedeelte van de Paardenmarkt en het leveren en leggen 
van ijzeren goten. Inl. bij den architect J. H. Hannink, te Goes. Aanw. 
16 Mei, van 11—12 uren. 

Amsterdam, te 2 uren, door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: het 
veranderen en uitbreiden van den onderbouw met het maken en weder 
opruimen van een hulpbaan met hulpbrug, het ophoogen en verbroeden 
van den spoorweg en het wijzigen van de spoorinrichtingen, alsmede 
het maken, leveren cn opstellen van een plaatijzeren bovenbouw, alles 
met bijbehoorende werken, voor een spoorwegdraaibrug over de Schie-
damsche Schie, te Schiedam, in 2 perceelen. Raming: perc. 1 ƒ90,000, 
perc. 2, ƒ28,000. (Zie adi tri. iu af 18.) 

Echt (L.j, te S uren, door burg. en weth.: het bouwen eenernieuwe 
school met onderwijzerswoning enz., in de kom der gemeente. Inl. bij 
de architecten J. Kayser, te Venloo, en Jean Speetjens, te Roermond. 
Aanw. 16 Mei, te 12 uren. (Zie advert, in ••. 20.) 

Henhuizen il.imh.), te 8 uren, door het R.-K. berkbest. hij den 
kerkmeester G. Steeg limans: het verbouwen en restaureeren van den 
toren en een gedeelte der kerk en verdere bijkomende werken. Aanw. 
te 11 uren. 

Oud vroonhoven (L.), te 5 uren: het vergrooten jvan het school
lokaal en het leveren van nieuwe schoolraeubelen. 

GrlJpMherk (Gron.), bij R. Kruisinga: het bouwen eener nieuwe 
schuur op het Oosterzand, gein. Oldekerk, op de boerderij van De Vries, 
Aanw. gehouden. 

Blnsdag, I* Mei. 
Garlehem, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: 
lo. het herstellen van metselwerken in forten bij Gorichem. Raming 

ƒ 1700; 
2o. het doen van herstellingen aan werken en gebouwen te Woudri-

chem, te Loevestein en de forten bezuiden de Waal en de Merwede. 
Raming ƒ 3725. 

Big', inzenden uiterlijk 16 Mei, vóór 3 uren. 
Wlssekerke (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van 

den calamiteusen polder Anna-Friso, in de directie keet: het verbeteren 
en onderhouden der waterkeerende werken aan genoemden polder, voor 
den dienst '87/'88. Aanw. gehouden. 

Gouda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, in het gebouw Arti-Legi: het vervangen van gemetselde water-
dorpels door hardsteenen onderdorpels ca . aan het hospitaal en het 
verbeteren van 3 woningen voor gehuwden, te Gouda. Inl. bij genoem
den ingenieur en den opzichter van fortificatiën te Gouda. Bilj. inzenden 
uiterlijk 16 Mei, vóór 3 uren. Raming ƒ 1650. 

Meéemfellk, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het Am
bacht de Vier Noorderkoggen, op het Koggenhuis: a. d« leverantie der 
benoodigde houtwaren voor het jaar '87; o. de leverantie der benoodigde 
spijkers en ijzerwaren voor '87; c. de leverantie van 240 Ml grint op de 
yyegen onder Spanbroek en Opmeer, Inl. bij den hoofdopzichter A. Kater 
Jz., te Modembiik. 

's-Hage, te 1 uur, door het best. der coöperatieve bouwveieeniging 
Laan-van-Meerdervoort, in het gebouw der loge, Fluwoeleu-Burgwal: het 
bouwen van 16 woonhuizen, waarvan 13 aan do La an-van-Moord er voort 
en 2 in de Tasmanstraat. Inl, bij den architect J. H. Eshuijs, te's-Hage. 
Aanw. gehouden. 

Teriiorjï (ticld.), te 1 uur, door of namens G. A. Deurvorst. in het 
logement de Roode Leeuw: het bouwen van een wijnkelder onder een 
bestaand gebouw, en eenige bijkomende werken. Inl. bij den architect 
Ovink. Aanw. 16 en 17 Mei, van 9—10 uren. 

Neuien, te 3 uren, door het best. der waterkeering van den cala
miteusen polder Nieuwe-Neuzen, in het Nederlandsch logement van F . 
A. Suzijn: 

lo. bestek no, C6/1: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 
30 April '88, van de aarde*, kram-, rijs en steenglooiingswerken en van 
het maken van werken tot dijksverbètering enz.; 

2o. bestek no. 66/2: het maken van werken tot verdediging van den 
oever. 

Aanw. gehouden. 
Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van: 
lo. 3 ijzeren scheepsboeien, elk wegende ongeveer 1150 KG.; 
2o. 3 ijzeren schroefankers met kettingen voor idem. 

Uocn id t f , 19 Mei . 
Neuxen, te lO'/j uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Breda, in het hotel «Rotterdam": het driejarig onderhoud van de 
uitwateringswerken, behoorende tot het kanaal van Neuzen in Zeeland, 
onder het oeheer der g;enie, te Breda. Bilj. inzenden uiterlijk 17 Mei, 
vóór 3 uren, bij den opzichter van fortificatiën, te Neuzen. Raming ƒ 4220. 

'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
aanleg van een gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken van 
nabij den St.-Anthoniednk (gem. Diemcn) tot de Oude Vecht te Nigte-
vecht, behoorende tot ae 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. 
gehouden. Raming f 1,400,000. 

'•-IIage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van werken tot verbetering van de rivier de Maas, onder de 
gemeenten Maasbracht en Wessem, tusschen de kilometerraaien LXIII 
en L XIV. Inl. bij den hoofdingenier Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur 
Verweii, te Vucht, en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. gehou
den. Raming f 26,000. 

Weerden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Utrecht, in de voormalige infirmerie: het herstellen van muren en 
daken van het kasteel te Woerden, onder het beheer der geme, te 
Utrecht. Bilj. inzenden uiterlijk 17 Mei, vóór 3 uren, bij den genoemden 
ingenieur. Inl. bij den opzichter van fortilicatiën, te Woerden. Raming 
/ 2000. 

l.ouda. te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te 's-Hage, in netgebouw Arti-Legi: het een jarig onderhoud der kazerne-rebouwen enz., te Schoonhoven. Bilj. inzenden uiterlijk 17 Mei, vóór 

uren, bij den opzichter van fortilicatiën, te Gouda. Riming / 1650. 
(herbesteding). 

KoiijiiH|ilaat (Zeel.), te l i uren, door het bestuur van den Oud-
Noordbevelandpolder: het bouwen van eenen steenen duiker met 2 
kokers op houten fundeering, ter vervanging van de brug in den 
Nieuwen weg. 

(.rviitiigeii. te 11 uren, door Th. C. Leicher, in het kofliehuis van 
de Wed. K. Reitsema: het maken eener winkelpui en verdere vertim-
moring aan en in eene behuizing, staande en gelegen in de Oude Kijk-
in-'t Jatstraat, te Groningen, get. K no. 192, met de leverantie van al 
het daartoe benoodigde. Inl. bij den architect K. Hoekzema. Aanw. 
gehouden. 

Hoen. te 11 uren, door het best. van den polder nde breede watering 
bewesten Ierseke": 

lo. het leveren van Vilvoordsche steen; 
2o. het leveren van Doorniksche steen; 
3o. het verlagen van den vloer der Wemeldingsche sluis; 
4o. het eenjarig onderhoud der sluizen, gebouwen, booten, peilschalen 

enz., aan gemelden polder. 
Aanw. gehouden. Inl. bij den opzichter te Wemeldinge. 
f>oe», te l l ' / t uren, door het bestuur van den polder "de breede 

watering bewesten Ierseke", in het kofliehuis de Prins van Oranje: het 
ged. '87 zuiveren van do waterleidingen, binnenboezeins der sluizen en 
van de watergangen, gelegen in en onderhouden wordende door ge
noemden polder, in 19 perc. 

Ito/.end Aal (N.-Br.). te 12 uren, door het heemraadschapsbest. van 
de Mark en Dintel, in net hotel de Zwaan: 

lo. het vernieuwen, herstellen en onderhouden der kunstwerken aan 
de sluizen, het herstellen en onderhouden der kunstwerken op. en langs 
het jaagpad; het maken en in hangen van eeu paar nieuwe vloeddeuren, 
in een perceel; 

2o. het uitbaggeren der rivier, in vier perceelen en in massa; 
So. het schoonmaken der rivier, in drie perceelen en in massa. 
Inl. bij den bouwkundige F. A. II. van der Vaart, te Oud-Gastel. 
Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen: de 

levering; van verschillende metalen, ten behoeve van de stapehnaga-
zïjnen, in 7 perceelen. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen: de 
levering van eiken-, esschen-, dennen-, grenen-, vuren- en iepenhout, 
in 7 perceelen. 

Wolvcga. te 12 uren, door burg. en weth. van Weststellingwerf: het 
verstraten van een gedeelte keibestrating en het maken van nieuwe 
klinkerpaden en goten, te VVolvega. Inl. bij den gemeente-architect, 
aldaar. 
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Elut (Gold.), te 12 uren, door den dijkstoel van het polderdistrict 
Over-Betuwe, in het Ambtshuis: 

lo. het leveren van 1841 M ' gewasschen of gehorde grint op de dijken, 
in 15 perc; 

2o. het ruimen der weteringen en van de Verloren Zeeg, van 1 Juli 
'87—HO Juni '88, in perceelen, zooals zulks van ouds door dc dorpspolder
besturen is geschied; 

3o. het onder profiel brengen van den Rijnbandijk onder Lakemond 
en Randwijk; 

4o. het egaliseeren cn ophalen der kruinen van eenige perceelen dijk. 
Kampen, te 1 uur, door burg. en weth.: het leveren en leggen 

van 200,000 stuks straatklinkers, het verleggen van 3300 M' oud klinker-
werk, aan en op den Kampei-straatweg en het onderhoud van wegen in 
3 perceelen. 

Lelden, te 1 uur, in het hotel Bellevue: het bouwen van 2 burger-
woonhuizen aan de llaarleminertrekvaart, nabij de gem. Leiden. Aanw. 
17 Mei, te 11 uren. 

Zieriksee, te 1 uur, door het dagelijksch best. vau het waterschap 
Schouwen, aan 's Landskamer; de gewone aarde-, kram-, rijs- en steen
glooiingswerken ged. '87, in 6 perceelen. Aanw. 16 en 17 Mei, van 
9—2 uren. 

Gouda, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van de fundee
ringen en fundamenten van het retortenhuis, van de retorten, van den 
condensor, en van den scrubbertoren der stedelijke gasfabriek te Gouda. 
Inl. bij den gemeente-bouwmeester. Hilj. inzenden uiterlijk 17 Mei, vóór 
5 uren, ter secretarie. 

Uenaldum (Fr.), te 1 uur, door burg. en weth. vanMenaldumadeel: 
liet vervoeren van p. iu. 1300 stère grint en puin, over de kunstwegen, 
in 0 perceelen. 

Kchermerhorn (N.-H.), te 2 uren, door dijkgraaf en heemraden van 
de Schermeer, in het Noorderjmlderhuis: 

lo. de leverantie van 14 ton oliedunne Stokholmerteer en 2 ton 
Engelsche of koolteer; 

2o. de leverantie van de benoodigde hout-en ijzerwaren, kalk, cement 
en steenen; 

8o. de levering van 900 M 3 grint, 
Bilj. inzenden 18 Mei, voor 9 uren. 
Wllhelmlnaderp (Zeel.), te 2 uren, door G. J. van den Bosch, in 

het Gemeentehuis: het bouwen van een nieuwe graanschuur met stallen, 
nevengebouwen, wagenhuis enz. op de hofstede llongersdijk. Inl. bij den 
architect J. II. Hannink, te Goes. 

Deventer, te 3 uren, door den architect G. te Riele Wz., in het 
kofliehuis hij Spijker: het doen van eenige verbouwing aan het woon-
en winkelhuis van A. F. Schrader Hz., aan den Brink. Aanw. één uur 
vóór de besteding. 

Appelsga (Fr.), door W. A. v. d. Sluis: het afbreken van twee 
woonhuizen en het wederopbouwen van drie arbeiderswoningen, aldaar. 
Inl. bij den architect Hh. vrijburg, te üosterwolde. 

Donderdag, I » Mei. 
Oudclande (Zeel.\ te 11 uren, door het dijksbest. van den polder 

Baarland ca . : het herstel, dc vernieuwing en het onderhoud tot 30 
April '86, van de gewone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken, 
in één perceel. Inl. bij den dijksopzichter G. Moerdijk, te Baarland! 
Aanw. 16 Mei. 

Doetirliem, te 1 uur, voor rekening der Gelderschc Stoomtramweg
maatschappij, ten kantore: het houwen van remises, ingericht voor 
stoomtrainrijtuigen en locomotieven, op het emplacement Velp. Inl, bij 
den architect M. K. Smit, te Dieren. Aanw. 16 Mei, te 11 uren. 

Vrijdag, 20 Mei. 
Bergambacht (Z.H.), te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden 

van den Krimpenerwaard, in het voormalig gemeentehuis: 
lo. het gewoon onderhoud der dijken, kaden en neervoeten of buiten-

bermen van den Krimpenerwaard, beginnende even beneden Schoonhoven, 
onder Bergambacht, langs de Lek, Merwcde en Usel. tot het einde van 
den gezegden waard; alsmede het maken van steenglooihigen onder de 

Ïmeenten Bergambacht, Lekkerkerk, Krimpen- en Ouderkerk-aan-den 
Jsel, Gouderak en Haastrecht, en zulks aan perceelen in bet bestek 

omschreven; 
2o. de levering van ongeveer 3800 M 1 grint, onder de gemeenten 

Bergambacht, Lekkerkerk, Krimpen-aan-de-Lek, Krimpen-en Ouderkerk-
aan-den-Usel, Gouderak en Haastrecht. Inl. hij den fabiiek-Iandmeter, 
te Gouderak. 

Amsterdam, tc 12 uren, door den architect C. A. ttombach Cz., in 
het café l'anorama: het bouwen van twee winkelhuizen en een magazijn 
met bovenwoningen aan het Rapenburg 16. Aanw. 17 Mei. tc 12 uren. 

Haarlem, te 1 uur, door dijkgraaf en heemraden van den Haar-
leminermeerpiilder, in de polderseeretarie: 

lo. het maken van een vergrootte steenkolenbergplaats aan de 
Leeghwater; 

2o. het vervangen van de twee houten bruggen no. Cl en 65 in den 
polder, door gemetselde gewelfbruggen. 

Inl. bij den liimfdopziehter, te Haarlem, en den opzichter aan de 
Leeghwater. Aanw. 17 Mei. (JSM advert, in n«. 20.) 

Rotterdam, te 1 uur. door burg. en weth.: liet bouwen van een 
woonhuis aan de Oosterkade. Aanw. 17 Mei, te 2 uren. (Zie advert 
in «• 19.) 

Vlijmen (N.-Br), door H. Timmer: 
lo. het heglazen, verven en behangen van het station en andere 

gebouwen te Vlijmen; 
2o. idem te Drunen; 
3o. het eenmaal verven en teeren van de bruggen in den Baardwijk-

schen overlaat. 
Helder, te 2 uren, door burg. cn weth.: het doen van eenige ver

anderingen aan de gemeentescholen no. 3, 5 cn 6, in 8 perceelen. Inl. 
bij den gemeente-bouwmeester. Aanw. 18 Mei, te 1 uur. 

Warfum (Gr.), te 3 uren, het vertimmeren van het bestaande school
gebouw, het bijbouwen van vier nieuwe lokalen en het maken van het 
noodige ameublement, met bijlerering van alle materialen enz, Inl. bij 
den architect J.Pentermann, te Westernieland, thans te Warfum. Aanw. 
20 Mei. tc 11 uren. 

Wljnaldum (Fr.), te 6 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente: 

eenige vertimmering aan de ketkeplaats, aldaar. Aanw. 17 Mei, te 
11 uren. 

Groningen, te 8 uren. door den architect G. Nijhuis, in het 
hotel Friesland: het verhouwen van het huis R 231, aan'deRademarkt 
Aanw. 16 Mei, te 3 uren. 

Groningen, 'savonds te 9 uren, door den architect S. van Veen, in 
het «Wapen van Zuid-Holland": het afbreken van een bestaand en het 
bouwen van een nieuw woonhuis, waaronder wijnkelder, staande aan 
het gedempte Kattendiep, met bijleveiing van al het daartoe benoodigde. 
Bilj. inzenden één uur voor de besteding. Aanw. 16 Mei. te 11 uren 

Zaterdag, 21 Mei. 
Meun vliet (Zeel.), te 10 uren. door het best. der waterkeering van 

den calumiteusen Adornispolder, in het gemeentehuis: het vernieuwen 
en onderhouden der aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan 
genoemden polder, ged. '87'88. Aanw. 17 Mei, te 10 uren. 

Middelburg, te 11 uren, door het polderhest. van Walcheren, aan 
het polderhuis in de Abdij: a. de uitvoering der gewone onderhouds-
en vernieuwingswerken aan de vier wateringen des polders in 4 perc; 
S. het leveren van 60 M» fijne onderhoudsgrint. Aanw. 17, 18 en 19 Mei. 

Dordrecht, te 11 uren, door het polderbest. van Wieldreeht, in 
Koophandel en Zeevaart, aan de Groenmarkt: het opmaken en begrinden 
van den Kraaien- of Krabheweg, over eene lengte van 726 M. Aanw. 18 
en 20 Mei, te 10 uren, aanvangende aan den Zuidendijk nabij de 
Blauwekan. 

Vries (Dr,), te 12 uren, door burg. cn weth : 
lo. het bouwen eener nieuwe school voor 100 leerlingen, te Donderen; 
2o. het verbouwen en vergrooten van de scholen te Vries. Zeijen en 

Tinaarloo; 
So. het verbouwen der scholen te Bunne en Oudemolen. 
Inl. bij den architect II. Luinge, te Vries. (Zie advert, in »». 20.) 
Langweer, te 12 uren, door burg. en weth. van Doniawerstal: het 

vertimmeren der school te Goéngarijp. Inl. bij den gemeente-opzichter 
E. H. Meijer te St.-Nicolaasga. Aanw. gehouden. 

'•-Hage, te 12 uren, door J. Westerwijk Bosdijk, in het Hotel Cen
tral: het bouwen eener villa. Inl, bij den architect W. B. van Lielland. 
Aanw. 17 Mei, te 11 uren. 

Hrulnlngen, te 12 uren, door het best. van den polder Kruiningen, 
in het gemeentehuis: het verbeteren en onderhouden der aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingswerken en leveringen over '87/'88. Inl. bij den 
opzichter C. Bolier, aldaar. Aanw. 20 Mei, te 10 uren. 

lieerde (Geld.), te 3 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 
onderwijzerswoning. Inl. bij den bouwkundige H. Wissink, te Olst. 

Neuaen, te 4 uren, door den bouwkundige J. C. Heijblom, in de 
herberg 'sLands Welvaren: het maken van eenige veranderingen aan 
het winkelhuis, thans bewoond door J. L. van Vessem, in de Lange-
Noordstraat, te Neuzen. Aanw. 19 Mei, te 6 uren. 

Maandag, 23 Mei. 
Amsterdam, te 11 uren, door het bestuur van het Vondelpark, in 

het palviljoen van genoemd park: het dempen van een gedeelte sloot 
naast het Vondelpark en het maken van een riool in genoemde sloot 
met de noodige zinkputten. Inl. bij den opzichter W. Egas. Aanw. 16 
Mei, te 10 uren. 

Groningen, te II uren, door B. Vos, in »'t Blauwe Paard": het af
breken van stallings en het bouwen van nieuwe paardenstallen voor 
bovengenoemd logement, in de Kleine-Kruisstraat, te Groningen, onder 
bijlevering van al het daartoe benoodigde Inl. bij den architect K. 
Hoekzema. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het voortzetten der 
werken tot het maken van een petroleumhaven, in den Amsterdam-
schen i»lder. Inl. bij den stadsingenieur, raadhuiskamer 106. (Zie advert, 
in n'. 20.) 

Rotterdam, te 12 uren door de architecten C. Muijsken, te Amster
dam, en A. P. van Dam A.Wz., te "s-Hage, in het hotel Coomans: den 
opbouw van het terrein, genaamd plan C, te Rotterdam, op de daartoe 
gereedgemaakte fundeeringen. (Zie advert, in n'. 19). 

Middelburg, te 12 uren, door den provincialen inspecteur der 
directe belastingen: het afbreken van het bestaande en het oprichten 
van een nieuw gebouw, dienende tot woning eu kantoor voor een 
kommies-ontvanger, te Kapellehrug. Inl. bij deu rijksbouwmeester in 
het 2e district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter der landsgebouwen J. 
J. G. Rinkes, te Breda. Aanw. 16 Mei, te 1 uur. 

't Leo (Geld.i. te 1 uur, door den rentmeester van het kroondomein, 
ten zijnen kantore: het doen van eenige herstellingen aan de bouw
hoeven, slagbnorncn en duikers, behoorende tot het kroondomein. 

Gorichem, te 2 uren, door burg. en weth.: het ophalen van asch, 
vuilnis en puin, het op de diepte houden en baggeren van de slooten en 
grachten en het besproeien der straten, 

Philippine (Zeel.), te 3 uren, door burg. cn weth.: het vergrooten 
der haven van de gemeente. Aanw. 18 Mei, te 3 uren. 

Brltsum (Fr.), door J. D. Span: het bouwen eener stelphuizing op 
een nieuw terrein op het Oudland, aldaar. Aanw. 18 Mei. Inl. bij S. 
3. Fokkcns, aldaar. 

Dinsdag, 24 Mei. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: de levering 

van 350 tonsteenen, in verschillende soorten. 
Hoorn, te 11 uren, door dijkgraaf en heemraden van Drechterland: 

het verbeteren van steenglooiing en verder aan den Drechterlandschen 
West-Frieschen omringdijk ged. '87 te maken cn te onderhouden werken 
met de leverantie van dc daartoe benoodigde materialen. 

Vlissingen, te 2 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Breda, in het «Hotel dc Commerce": 

lo. het verbeteren van het dak op hot ondeiofliciersgebouw bij de 
bomvrije kazerne te Vlissingen. Raming / 1650; 

2o. het vernieuwen van het dak boven kamer no. 8, van het hospitaal 
te Vlissingen. Raming ƒ 1600. 

Bilj. inzenden uiterlijk 23 Mei, vóór 3 uren, bij den Opzichter van 
fortificatiën, te Vlissingen. 

Helmond, te 6 uren, door de firma Diddens en Van Asten: het ver
grooten harer stoomweverij en verdere fahriekinrichtingen, ter ge
zamenlijke oppervlakte van circa 600 M 1 , met bijlevering van alle hiervoor 
benoodigde materialen. Inl. bij den architect J. W. van der Putten, te 
Helmond. Aanw. 24 Mei, te 10 uren. 
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Woensdag, U Mei . 
Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in bet gebouw voor Kunsten cn Wetenschappen: het verbeteren 
Uii ile rioleraing bij en in de kazerne der veldartillerie te Utrecht, onder 
het beheer der genie, aldaar. Bilj. inzenden uiterlijk 24 Mei, vóór 3 
„ren. Raming ƒ 1C00. 

s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
M den Bovesi-Rijn cn de Waal, met het onderhoud dier werken van 
1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88, in drie perceelen. Inl. bij den hoofd-
m.'cnieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. 
Unw. 18 Mei. Raming: perc. 1 ƒ24,000, perc. 2 ; 33,000, perc. 3 
'/• 56,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken op 
jen üelderschcn Usel, met het onderhoud dier werken van 1 Juli '87 
tut en met 30 Juni '88, in drie perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Vin Diesen, te 's-Hage, en deu ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 
lb Mei. Raming: perc. 1 /' 30,000, perc. 2 / 7300, perc. 3 ./' 14,300. 

's-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van baggerwerk in en nabij den Amer en het herstellen en 
(luderhouden van de werken op den Amer en op het benedendeel van 
het Oude Maasje en van dc Donge, van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni 
88 Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van den 
Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 18 Mei, te 12 uren, aan liet havenhoofd 
tr Lage-Zwaluwe. Raming f 15,000. 

Dordrecht, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Breda, in het lokaal van J. C. van der Horst: het doen van voor
zieningen aan loodsen enz., tc Dordrecht. Inl. hij den opzichter van 
fortificatiën, aldaar. Raming ƒ 3100. 

Donderdag, 2 « Mei. 
's-Bosch, tc 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in bet gebouw op den Uilenburg: . ... 
lo. het verbeteren van eene zwem- cn badinrichting, het herstellen 

van wegen en het vernieuwen van beslagwerken onder het beheer der 
"enie, te 's-Bosch. Raming ƒ 1550; 

2o. het doen van herstellingen en voorzieningen aan militaire gebou
wen, te 's-Bosch. Raming ƒ 6730. 

Hilj. inzenden uiterlijk 25 Mei, voor 3 uren. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

bet gebouw van het prov. best.: het verdiepen van eenige gedeelten 
van het Nooid-Hollandseh kanaal. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haar
lem, en den ingenieur Wekker, te Alkmaar. Aanw. 20 Mei. Raming 
ƒ 22,650. , . 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
"rbouw van het prov. best.: de voorziening der boorden van het Noord-
Hollandsen kanaal, in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem en den ingenieur Welcker, te Alkmaar. Aanw. 20 Mei. Raming 
perc 1 ƒ 7600, perc. 2 8350, perc 3 16,300. 

Meuweranwtel, door het bestuur van den Noorder-Legmeorpolder, 
bij den secretaris-penningmeester: 

lo. de levering van 400 .VP onderhoudsgrint, 100 M' kalkpum en 60 
v.- koohiscli! 

2o. het vervoeren van 400 M 3 grint, 100 M 3 kalkpuin en 100 M J kool-
aecfc, van af de losplaatsen naar de voorraadsploatsen op de wegen in 
den polder; , . , , 

3n. het kroozen en geheel schoonmaken van de tochten inden polder, 
iu 5 perceelen. 

Inl. bij den opzichter J. van der Brcggen, te Uithoorn. 
Vrlldog, 2 - Mei. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 20 en 21 Mei. Raming 
ƒ 2620. . . . 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren en storten van steen 
tot voortzetting van de oeverveidediging vóór Neuzen. InL bij den hoofd
ingenieur in het He district, te Middelburg, ea den ingenieur, te Neuzen. 
Aanw. 20 en 21 Mei. 

Kertgene, te 101/. uren, door het best. der waterkeering van den 
culamiteusen Annapolder, in het gemeentehuis: het herstel, de vernieu
wing en het onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, kram-, rijs- cn 
steenglooiingswerken van genoemden polder. Aanw. 20 cn 23 Mei, van 
10—11 uren. . . . u . 

Arnhem , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van een rijsbeslag met 
lirikbestortiug tegen het zuidwestelijk talud van den Rijks-Lllekomschen 
dijk, gelegen in den grooten weg van Dieren naar Doesburg, provincie 
tulderland. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter 
Itietberg, allen tc Arnhem. Aanw. 20 en 21 Mei. Raming /' 4500. 

Leeuwarden, tc 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de vernieuwing der brug no. 15, ge
naamd de Plattebrug, gelegen bij Kollum, over bet Rijkskanaal van 
liokkum naar Gerben Allesverlaat, in de provincie Friesland. Inl. bij 
den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter Ten Doesschate, 
uilen te Leeuwarden. Aanw. 20 Mei. Raming ƒ 4270. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best.: de verandering van de 
bruggen over de Galamadammen, behoorende tot de verbetering van 
bet grootscheepsvaarwater van Stroobos naar Staveren en Lemmer (5c 
gedeelte). Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat, te 
Leeuwarden. Aanw. 24 Mei, te 8 uren. Raming f 12,620. (Zte advert. 
"' **• 20) . . . 

Weesp, te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van een post
en telegraaf kantoor' met directeurswoning op het open erf aan de 
Nieuwstraat over de Groote Kerk, aldaar. Inl. bij den opzichter der 
publieke werken. Aanw. 21 Mei, te 11 uren. 

Zaterdag, 29 Mei. 
Klundert te 2 uren, door den tydeujk-rentmeester der domeinen, 

ten kantore: de levering van 500 M 3 onderhoudsgrint. (Zie advert, 
in »«. 20.) 

Rauwerd (Fr.), door burg. en weth. van Rauwerderhem: delevering 
van 300 stère grint, voor het onderhoud der kunstwegen. Bilj. inzenden 
vóór 28 Mei. 

Dinsdag, SI Mei. 
Beetsterawaag (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Opsterland: 
lo. het bouwen eener nieuwe school met zes lokalen, te Gorredijk; 
2o. het maken van nieuwe banken en kasten in de scholen te Beet-

sterzwaag en Terwispel. 
Aanw. 23 Mei, te 12 urcu. 
Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het vergrooten en veranderen van eene 
wachterswoning bij de over de Drentsche hoofdvaart liggende Witter-
hrng bij Assen Inl. hij den hoofdingenieur, tc Zwolle, en den ingenieur 
Castcndijk, te Asssen. Aanw. 24 Mei. Raming ƒ 1924. 

Assen, tc 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van bet prov. best.: het bouwen van een stroomduiker cn een 
doorlaathriigje, en het maken van een stroomkanaal naast de Veene-
sluis, behoorende tot de werken der verbetering van het bovenpand der 
Drentsche hoofdvaart, en bijbehoorende werken. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Zwolle, en den ingenieur Castcndijk, te Assen. Aanw. 24 
Mei. Raming ƒ 9010. 

Woensdag, 1 Jun i . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: het 

onderhoud van het kanaal met de schutsluis aan het Benedeneind van 
Rozenburg, behoorende tot dc werken van het Scheur, aanvangende 1 
Juli '87 en eindigende ultimo Juni '88. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur Leemans, tc Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te 
Hoek-van-Holland. Aanw. 26 Mei. Raming ƒ 3620. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van tien kribben, het verlengen van twee rijkskribben, het 
verlengen, verbreeden en verhoogen van drie particuliere kribben en het 
maken van glooiingen van 4 op 1 aan drie rijkskribben, tot verbetering 
van de rivier den Gelderschen Usel bij «den Krommendijk" tusschen de 
kilometerraaien 92 en 93. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 
's-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 25 Mei. Raming 
/ 13.260. 

'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hat 
maken van vier dwarskribben onder de gemeenten Langerak en Schoon
hoven, provincie Zuid-Holland, aan beide oevers der rivier de Lek, tus
schen de kilometerraaien 111 en 114. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage. den ingenieur Musquetier, te Utrecht, en den op
zichter LoclT, te Schoonhoven. Aanw. 25 Mei. Raming ƒ 11,000. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van heretellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op de Roven-, Beneden- en Nieuwe-Merwede, behoorende tot de werken 
der Merwede en Killen, met het onderhoud dier werken van 1 Juli '87 
tot en met 30 Juni '88, in vier perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen te 's-Hage, en den ingenieur Hoogenboom te Dordrecht Aanw. 
25 Mei. Raming: perc. 1 J 24,700, perc. 2 f 16,100, perc. 3 ƒ 28,600, 
perc 4 / 26,500. 

'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat, enz.: het 
onruimen van den oostelijken hoek der haven van Maassluis, met bijbe
hoorende werken, een en ander voor de verbetering van den waterweg 
langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 
Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 25 Mei, te 12 uren. Raming ƒ 11,600. 

Harlingen, te 12 uren, door het dijksbest. van het waterschap der 
»Vijf-dcelen-zeedijken-Buitendijks", in liet koffiehuis de Nederlanden: 
het verven van 12 bruggen over de Ilijksvaart, 6 hekken met stekken, 
5 trapleuningen, stekken te Almenum en Zurich enz., alles tusschen 
Harlingen cn Makkum. Aanw. 28 Mei, te 9 uren. 

'•-Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het maken 
van cen kaaimuur aan dc haven tc Middelburg, langs het terrein om 
het huis van bewaring, aldaar. Aanw. 27 Mei, te 1'/, uren. (Zie advert, 
in 20.) 

Os, te 3 uren, door H. R. Hendriks, in het koffiehuis van M. van den 
Biggelaar: het bouwen eener villa met serres, veranda en aanhoorigheden 
op een terrein, gelegen in de Molenstraat, te Os, met bijlevering van 

• alle materialen. Aanw. 31 Mei, te 2 uren. (Zie advert, in «•. 20.) 
Vrijdag, S Juni. 

Middelburg, te l 1 / , uren, door burg. en weth.: het wegbreken der 
bestaande trap, voerende naar de verdieping van school C in den Langen 
Delft, cn het maken en stellen van een nieuwen opgang en bijbehoo
rende werkzaamheden. Aanw. 1 Juni, te 2 uren. 

Zaterdag, •* Juni . 
Boraele (Zeel.), te 2 uren, door het bestuur der waterkeering van 

het calamiteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteusen polder 
Borsele, in de Directiekamer: het herstel, de vernieuwing en het onder
houd tot 80 April '88, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiings
werken. Aanw. 27 cn 31 Mei, van 2—4 uren. Raming ƒ 26,632.56. 

Maandag, « Juni . 
Maastricht, te 101/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van twee vaste 
bruggen over het afwaterings of zijkanaal naar de Maas. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaer, beiden te 
Maastricht. Aanw. 31 Mei. Raming ƒ 6600. 

Donderdag, • Juni . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanleggen, verlagen 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, 
cn den ingenieur Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 2 Juni. Raming /"29,226. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van eenige onder
houdswerken ten behoeve van de Keulschevaart, in Noord-Holland. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur De Brurjn, te 
Amsterdam. Aanw. 2 Juni, te 10 uren. Raming f 2400. 



I) K O P M E R K E R . 

A F L O O P 
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AANBESTEDINGEN. 
Haarlem, 4 Mei: hut vernieuwen van liet 

huis no. 25 in de Lange-Zijlstraat te Haarlem, 
onder beheer van den architect A. van der 
Steur Jr.; ingek. 5 bilj., als: 
M. v. Ommeren, te Haarlem, ƒ 12,913 
C. Coblens, » idem » 11,894 
B. Hagen, » idem » 10,760 
C. Killers & Zn, » idem » 10,700 
H. .1. Zuurendonk, » idem » 8,740 

De minste inschr. heeft ontslag gevraagd en 
verkregen, zoodat het werk niet is gegund. 

Delft, 6 Mei: het verbouwen van een pand 
aan den üeerweg, en bijkomende werken, voor 
rekening van het krankzinnigengesticht het St.-
Jorisgasthuis; minste inschr. \V. N. van ipcnbiir 
te Delft, voor ƒ 5384. 

'u-Bosch, 6 Mei: het aanleggen van ecu 
kunst- of klinkerweg, op het landgoed »Voor-
burg", onder Vucht; ingek. 11 bilj., als: 
A. W. v. d. Bruggen, te 's-Bosch, ƒ 2730 
L. Paaps, » Vechel. s 2(163 
A. v. Bummelen, n Vucht, » 2615 
A. de Groot, » idem > 2588 
J. v. d. Dungen, » Schijndel, a 2565 
P. II. de Bekkcr, » Empel, a 2547 
D. A. v. d. Kaaij, a Rossum, a 2545 
A. Wilgers, • Nieuwknik, » 2499 
D. de Kok, » Kcrkdriel, > 2477 
A. Schellekens, s Vucht, I 2435 
VV. v. Lee, » Vechel, • 2375 
gegund. 
Raming ƒ 2980 

Bovendien nog twee bilj. te laat ingeleverd. 
Yelp, 6 Mei: het bouwen van een lokaal 

voor de doleerende kerk, onder beheer van den 
architect F. Kortlang J.Ez.; ingek. 8 bilj., als: 
B. J. de Bruijn, Velp, ƒ 12,206.96 
J. N . Jansen, Arnhem, » 11,494 
G. Boerstoel, Drummen, » 10,240 
E. J. N. Steentjes, Vclp, » 9,335 
J. Rothuizen en II. Salomons, 

Oosterbeek, » 8,960 
H. Busier, idem i> 8,480 
G. H. de Koning, Velp, a 8,435 
H. Vleeming, idem a 8,375 
gegund. 

Groningen, 7 Mei: eene belangrijke vertim
mering van de boerderij aEngeweer' te Wester-
wijtwerd, voor den fabrikant VV. A. Scholten. 
te Groningen, onder beheer van den architect 
P. Tilbusscher, te Middelstum; ingekomen 12 
bilj., als: 
P. Moorlach, te Ten-Post, J 6300 
A. J. Benninga, > Beduin, I 6120 
B. v. Eerden, « Ten-Post, a 6110 
II. Wieringa, » idem • 6990 
L. Dekker, > Bedum, » 5800 
W. D. Rotschatfer. » Stedum, » 5777 
L. Los, a Bedum, » 6775 
II. Smit, i. idem » 5760 
S. Meyers. - idem i 5660 
I. Pot, a Stedum, » 5656 
11. Nieland, 1 Warfum, » 5632 
F. Dieters, » Lellens, 11 5498 
gegund. 
Raming > 5630 

Maassluis, 7 Mei: het baggeren van een 
vaargeul in de haven; ingek. 4 bilj., als: 
A. Huijskes, te fiedel, ƒ 4030 
VV. C. v. Hoeve, a Vreeswijk, a 4030 
C. de Jong, 11 Hardinksveld, » 3998 
M. Bos, » Sliedrecht, » 3725 

Teasel, 7 Mei: het verhoogen van p. m. 619 
M. binnenhol 111 van den Zuiderzeedijk, ter breedte 
van 7 M. tot op 1 M. boven volzee. enz., voor 
rekening van het waterschap der 30 Gemeen
schappelijke Polders; ingek. 8 bilj., als: 
R. Schreuders, te Kolhorn, f 2887 
Jb. Heerding, > Tessel, a 2683 
D. Boon, 1 idem > 2655 
gegund. 

Wlsseherke, 7 Mei: het verbeteren en onder
houden der waterkeerende wei ken van den 
calamiteusen polder Vliete, ged. '87 — '88; ingek. 
18 bilj., als: 
A. v. Popering, Bruinisse, J 6987 
H. J. Romeijn, Burg, » 6870 
Joh. de Jonge, Biezolinge, » 6800 
H. Klaassen, Zaamslag, » 6760 
A. v. d. Beek, idem » 6700 
J. Luijk, Hansweerd, a 6700 
J. Brnggeman, idem » 6700 
G. Boher, Scherpenisse, » 6695 
P. J. Visser, Hansweerd, a 6694 
C. Bolier Cz., Bruinisse, 11 6688 
E. de Maas, Hansweerd, » 6666.66 
VV. Ringelberg, Duivendyke, » 6675 

'S. Blok, Kortgene, / 6487 
C. de Wilde, Kattendijke, > 6480 
C. D. Bolier, Scherpenisse, n 6352 
J. de Rijke Jz.. Stavenisse, > 6190 
P. v. d. Berge, Kolijnsplaat. 11 6000 
P. v. d. Berge, idem en J. v. d. 

Rami, Wissekerke, > 5999 
Raming 1 6765.85 

Onder nadere goedkeuring is hef werk aan 
laatstgenoemden gegund. 

Borkclee, 7 Mei: het bouwen van een 
heerenhuis, op de fundamenten van het voor
malige kasteel allet Hof', en het bijbouwen van 
een cichoreikclder, lang 23 M. breed 6.M.; ingek. 
7 bilj., als: 
H. D. • brink, te Borkeloo, ƒ 7398 
Pasman, » Vorden, » 6998 
II. J. Rietman, • Borkeloo, » 6672 
Giesen. 1 Amsterdam, „ 6475 
Haijtink, » Angerloo, s 6327 
.1. te Velthuis, » Borkeloo, 11 5769 
A. .1. Janssen, • Barchem, » 5619 
gegund. 

staveren, 7 Mei: dc herstelling van de 
massale zeesluis, aldaar; ingek. 9 bilj., als: 
A. A. v. Randen, te Staveren, ' /' 1030 
P. Geelsma, 11 Hindeloopen, a 1026 
A. Wiggerts, > idem » 1022 
C. P. Bakker, > Staveren, a 969 
J. R. Boom, » idem a 967 
G. H. Strikwerda, a idem » 900 
J. A. Schrale, » Warns, » 897 
S. T. de Vries, » Staveren, a 883 
J. J. Visser, a idem a 882 

Gegund aan S. T. de Vries. 
's-Hage, 9 Mei: het rioleeren der Van-

11 lemensI raat; ingek. 16 bilj., als: 
C. v. Üiest, te Koudekerk, ƒ 8200 
A. de Waard & Co., » 's-Hage, 11 8125 
C. Vermeulen, a idem a 8100 
P. Kraiienveld, » idem a 8100 
('. M. Roozenburg, » Naaldwijk, a 8000 
F. Roest, 11 's-Hage, » 7980 
P. v. Vliet, » idem a 7900 
M. Bot, a Vlaardingen, > 7650 
A. C. Paardekooper, a 's-Hage, i> 7600 
ü . Keij, > Rotterdam, a 7349 
G. A. v. Spanje, » idem » 7000 
A. Korteweg, » Zevenbergen, » 7000 
G. Haasnoot, a Katwijk a.Zee, a 7000 
J. de Bruijn, * 's-Hage, a 6685 
H. Jongenuurger, t Waddinksvecn, » 6540 
J. v. d. Ham, 1 's-llage, > 6285 

V Hage, 9 Mei: het onderhouden der gebou
wen, behoorende tut het huis, bewoond door den 
Commissaris des Koningsin Zuid-Holland; ingek. 
8 bilj., als: 
A. Stuiter, te 's-llage, / 3463 
L. v. Soest, 1 idem > 3400 
D. Kerrebyn, » idem » 3820 
11. L. Salmé & Zn., 1 idem 11 3300 
A. M. Biermasz, » idem • 3207 
J. L. Werdes Jr., s idem «3190 
M. H. Kleijn, » idem > 3149 
J. C. Pietersen, » idem 11 2979 
Raming » 3500 

Munnekcburen, 9 Mei: eene vertimmering 
aan de kerk der Herv, gemeente; ingek. 9bilj.; 
hoogste inschr. A. Hoogkamp, Scherpenzeel. ƒ 1212 
minste a T. Nooij, Munnekcburen, 11 P~ 

Winschoten, 9 Mei, vuur den kunstweg door 
de Beerta naar de Pruisische grenzen: lo. het 
eenjarig onderhoud van dien kunstweg; ingek. 
7 bilj., als: 
G. v. Baaien, te Nieuweschans, ƒ 1248 
G. Heikens Gz., a Winschoten, • 1194 
P. Ravcnsberg, a idem a 1175 
II. Timmer, a Beerta, a 1163 
W. Timmer, t Finsterwold. a 1140 
R. Havinga, a Winschoten, a 1123 
J. L. Schnrtinghuis, s Nieuw-Beerta, 1 1067 

2o. het uitvoeren van vernieuwingen en lier-
stellingen aan den klinkerweg; ingekomen 7 
bilj., als: 
W. Timmer, te Finsterwold, ƒ 2820 
G. Heikens Gz., a Winschoten, a 2160 
B. Pals, a Beerta, a 2099 
P. Ravensbcrg, a Winschoten, » 2090 
H. Timmer, a Beerta, » 2069 
R. Havinga, a Winschoten, a 1980 
B. Tuin, a Ekamp (Finsterw.), a 1980 

0. het aanvoeren van 370 stère macadam; 
ingek. 4 bilj., als: 
R. Havinga, te Winschoten, J 2400 
G. v. Baaien, a Nieuweschans, a 2897 
S. Visser, a Winschoten, a 2849 
B. Pals, a Beerta, a 2309 

Deventer, 9 Mei: het bouwen van twee 
boerenhuizen in de gemeente Diepenveen, voor 
J. W. de Weerd, onder beheer van den architect 
Van Harte; minste inschrijver H. van Goch, 
voor ƒ 6067. 

Dardrecht, 9 Mei: het opruimen van de 
Becldjesbrug en sluis aan de Beeldjeshaven en 
het aanplempen van die haven, met het verlagen 
en bestraten van een gedeelte van de Cornelis-
de-Wittstraat, benevens het maken van water-
inlaten, een zinker en een riool; ingekomen 7 
bilj., als: 
A. dc Borst Cz., te Papendrecht, ƒ 396s, 
P. Ponsen, » Dordrecht, » 8449 
P. .1. Dubbelman, » idem a 825(1 
.1. v. d. Vlugt Jr., a idem » 3240 
P. v. Driel, a idem s 8199 
P. v. Wijngaarden, » Papendrecht, a 8I81; 
II. J. Kwak, 11 Dordrecht, a 3150 

De gunning is aangehouden. 
M.-Annaparaehle, 9 Mei: het afbreken dpr 

Hoogebrug, de Melkpadsbrug en de VViersterpijp, 
eu het daarvoor in de plaats bouwen van 3 vaste 
bruggen; gegund werden: 
Hoogebrug, T. Bijlsma, St.-Annaparochie, / 2086 
Melkpadsbrug, P. Reisma, Menaldum, » 789 
Wiersterpijp. VV. Hoekstra, Minnertsga, » 1491) 

Maastricht, 9 Mei: het bouwen van een 
ijzeren draaibrug ter vervanging van de vaste 
houten brug over de Noordervaart iu den kunst
weg Nederweert—Meyel met daarbijbehoorende 
schotbalkcnsluis, nabij sluis no. 15 der Zuidwil
lemsvaart, onder de gemeente Nederweert; ingek. 
2 bilj,als: 
J. v. Groenendaal, te 's-Hage, / 16,655 
P. J. II. Kampers, » Weert, » 15,665 
Raming a 17,860 

Voorschoten, 10 Mei: het bouwen van een 
hoofdgebouw van 612 M* oppervlakte, in aan
sluiting met het bestaande gesticht cn pensionaat 
van dc eerw, zusters dominicanessen op Bijdorp, 
onder beheer van den architect T. L. Kanters, 
tc Rotterdam; ingekomen 14 bilj., als: 
G. v. Rassel, te Utrecht, ƒ 65,735 
T. Los. s Leiden, a 65,000 
F. H. Joseph, » Utrecht, » 60,670 
Gebr. Andreoli, a 's-Hage, a 59,800 
L. Vlasman, » Amsterdam,» 59,666 
De Waaien Kraaijvanger, a Rotterdam, a 69,564 
J. Slenters, a Haarlem, a 69,500 
J. v. Groenendaal, a 's-Hage, a 59,317 
.1. ,1. Balm, a Veur, » 69,000 
A. Moons, a Borkel, » 58,858 
Wed. G. Camesi & Co., a Rotterdam, a 68,817 
P. C. Dessing, a Stompwijk, a 58,600 
A. P. W. Dessing, » Gouda, a 57,400 
A. v, d. Boogaard en G. 

v. Lent, • Stompwijk, a 54,999 
Bosendaat, 10 Mei: het maken deraardebaaii 

en kunstwerken alsmede het bestraten van den 
weg van al' de kom dezer gemeente naar het 
gehucht Wouwsche Hil, over eene lengte van 
6135 M., met Feluikeien 4e soort of Grèskeien 
6e soort; ingek. 18 bilj., als: 

Feluik. Grèsk. 
P. Ph. v. Opdorp, Woensdrecht, ƒ 59,980 f 54,129 
Leop. Lodie, Vcnloo. 53,643 
J. B. Raayrnakers, Wouw, 67,325 53,300 
C. M. Rozenberg, Waalwijk, 56,900 47,700 
VV. Lock, Steenbergen, 56,500 52,500 
A. Rietmeyer, Rozendaal, 56,270 
A. C. Broos, idem 56,120 
Maurice Vaituron, Luik, 50,967 
P. Stevens, Rnzendaal, 55,949 50,000 
C. Bastiaanse, Bergen-op-Zoom, 64,979 52,000 
G. VV. Metsers, üinneken, 63,416 48,998 
P. H. de Bakker, Empel, 53,332 48,500 
J. M. Gruyters, Orten, 52,900 
Frits Niessen, Roermond, 52,000 46.400 
P. Bogaarts, Standi laai bui ten. 51,837 49,900 
J. J. Kooymans, Dordrecht, 51,426 46,997 
P. Ph. v. Opdorp, Woensdrecht, 50,978 
Ph. v. Lee, Vechel, 49 988 46,318 

Onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten dezer provincie is de uitvoering met 
Feluikeien aan den minsten inschr. gegund. 

's-Hage, 10 Mei: het driejarig onderhoud van 
het hypotheek- en kadastergebouw, te Groningen; 
ingek. 5 bilj., als: 
J. Werkmam, te Groningen, ƒ 1542 
L. Dussel, a idem a 1478 
J. H. Muller, a idem a 1426 
J. Versteegh, a idem a 1424 
R. Iloving'h, a idem a 1033 

Haarlem, 10 Mei: het doen van herstellin
gen aan de forten Schiphol, Nieuwe-Meer en 
Heemstede en andere werken, onder het beheer 
der genie, te Haarlem; ingek. 4 bilj., als: 
K. Hollander, te Gouda, J 1880 
G. Toornvliet, a idem a 1776 
J. S. r. Velthuüsen, • Haarlem, a 1774.96 
M. Mulder, a idem a 1720 
Raming a 1640 

Kutten, 10 Mei: het eenjarig onderhoud van 
de kazemegebouwen enz., te Deventer, onder 
het beheer der genie, te Zutfen; ingekomen 8 
bib., als: 
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te Deventer, /•6170 
a idem » 6087 
a idem 1 6068 
a idem a 5980 
a idem 1 5874 
a idem a 5795 
a idem » 5760 
a idem a 5715 

H. B. Lepping, 
G. v. d. Berg, 
H. Korteling, 
G. Peteri Cz., 
K. A. v. d. Berg, 
A. Feberwee, 
G. Beltman, 
E. v. d. Woerd Jz., 

Als aannemer voorgedragen. 
Breda, 10 Mei, onder het beheer der genie, 

aldaar: lo. het doen van herstellingen en ver
nieuwingen van onderscheiden aard aan kazeme
gebouwen enz.; ingek. 7 bilj., als: 
L. de Neef, te Brielle, ƒ 5887 
M. v. Sevenbcrgen, a Breda, a 5764 
W. J. Slechtriem, a idem a 5709 
J. Mol, a idem I 5630 
A. v. d. Heide, a idem a 6694 
J. M. Marijnen, a idem a 5574 
Th. Kessels, » idem » 5294 
Raming » 6030 

2o. het ducn van herstellingen aan daken, 
vloeren enz., van de gebouwen der kon. militaire 
academie: ingek. 6 bilj., als: 
J. Mol, te Breda, / 3887 
C. de Kanter, s idem a 3675 
Th. Kessels, a idem a 3796 
L. de Neef, a Brielle, a 3794 
J. W. Slechtriem, » Breda, a 3769 
Raming • 4000 

3o. het leveren van kazernemeubelen, te Breda; 
ingekomen 5 bilj., als: 
J. v. Dienderen, te Breda, f 1995 
Th. Kessels, a idem a 1988 
L. de Neef, a Brielle, a 1945 
A. C. v. Gils, « Breda, a 1887 
M. v. Sevenbergen, » idem a 1874 
Raming » 2000 

Botterdam, 10 Mei: de levering van afslui
ters, brandkranen, bijbehoorende reservestukken 
enz., ten dienste van de drinkwaterleidingen der 
gemeente, in drie perceelen. 

Perc. 1 ingek 7 bilj., als: 
R. S. Stokvis & Zn, Rotterdam, / 12,816.45 
Ned. Stoombootmaatsch. Rotterdam, a 11,885 
II. Breuer &. Co., Hiichst a/M„ a 10,134 
R. S. Stokvis & Zn., Rotterdam, » 10.045.45 
A. Trifet, La Louviére, J 9,811.20 
Penn en Bauduin, Dordrecht, » 9,183 
Oh. Remy en Bienfait, Rotterdam, a 9,070 

Perc. 2 ingek. 6 bilj., als: 
R. S. Stokvis & Zn„ Rotterdam, ƒ 9771 60 
Ned. Stoomliootmaatsch. idem a 9420 
R. S. Stokvis & Zn., idem a 7311 
II. Breuer & Co., Ilöchst a,M., a 7130 
A. Trifet, La Lnuviére, a 6830.40 
Ch. Remy en Bienfait, Rotterdam, a 6710 

Perc. 3, ingek. 6 bilj., als: 
A. Trifet. La Louvicre, ƒ 1483.68 
Ned. Stoombootmaatsch. Rotterdam, a 1320 
R. S. Stokvis & Zn„ idem » 1031.50 

dezelfden, » 1023 
H. Breuer & Co., IIAchst a/M., a 870 
Ch. Remv en Bienfait, a 867 

Dordrecht, 11 Mei: het bouwen van eene 
rottingwasscherij en van een kantoor met toe
behooren, aan het Wilgenboscli. Niet gegund. 

Nneek, 11 Mei: het bouwen van bewaar
plaatsen voor fecale- en urinestollen, op het terrein 
Aschhelt, aldaar; ingek. 17 bilj., als: 
Corn. Visser, tc Sneek, / 6890 
G. Visser. » IJ 1st, a 6649 
A. H. Tcninga, a Grootegast, a 6634 
C. Bakker, a Kollum, » 6493 
II. Formsma, a Grijpskerk, a 6350 
H. Eldering, » Suameer, a 6288 
Tj. v. d. Steele, a Sneek, » 6200 
J. de Graaf, » idem » 6078 
G. de Boer, a Oppenhuizen, » 6000 
J. v. d. Mculen, a Hemelum, » 5922 
H. Biesniii, » Bozum, » 5892 
F. A. Schaafsma, » Harlingen, a 5869 
Gebr. v. d. Meer, a idem » 5495 
P. Wcstra, a Arum, a 5320 
'I'll. Visser, a Sneek, » 5272 
Van der Weide, a Wons, a 6135 
Tj. Gaastra, a Britswerd, » 4164 

Doesburg, 11 Mei: het eenjarig onderhoud 
der kazemegebouwen, de werken enz., onder het 
helleer der genie, te Zutfen; ingek. 2 bilj., als: 
D. A. Willemsen, te Doesburg, ƒ 4790 
G. R. v. Ree, a idem » 4720 
Raming » 5240 

vv,1111111 els, 11 Mei, voor rekening der ge
meente Hennaarderadeel: lo. herstelling van 2 
bruggen te Oosterend; ingek. 4 bilj, als: 
R. Jongema, te Exmorra, / 742 
Y. Yedema. » Hijdaard, » 734 
V. Timmenga, a Ytens, a 782 
J. Timmenga, » Oostcrend, a 727 

2o. herstelling van bestratingen te Rien en 
Oosterend; ingekomen 8 bilj., als: 

Y. Yedoma, te Hijdaard, / 319 
Y. Timmenga, a Ytens, a 280 
J. Timmenga, a Oosterend, a 279 

80 de levering van 140 privaattonncn; ingek. 
7 bilj., als: 

per ton 
P. Kuurstra, tc Franeker, ƒ 3.50 
H. Riewald, a Harlingen, a 2.86 
A. S. de Groot, » Lippenhuizen, a 2.67s 

J. S. Visser, a Hijdaard, a 2.58 
D. v. d. Zee, a Oósterend, a 2.50 
S. Bottinga, a Dokkum, 1 2.485 

VV. Wijnia, » Wommels, » 2.48 
Leiden, 11 Mei: het bouwen van 2 burger-

woonhuizen aan de Haarlemmertrekvaart, onder 
beheer van den architect Jacobus van der Heijden; 
ingek. 9 bilj., als: 
P. Gestman, te Leiden, / 9150 
A. Verhoog, a idem » 9012 
H. de Jong, » idem « 8679 
N. Bink, » idem 0 8377 
Gebr. Smittenaar, » idem » 8315 
E. J. Verhaaff, » idem a 8139 
H. J. Sloots, a idem a 7969 
Wilh. v. d. Drift, a idem a 7839 
J. B. Hoogeveen, a idem » 7839 

Aan beide laatstgenoemden gegund. 
Allen buiten het sinids- en behangerswerk. 
's-Hage, 11 Mei, onder beheer van het 

ministerie van waterst. enz.: lo. het maken van 
zes en het verlengen van twee dwarskribben aan 
den linkeroever van de Lek, in dc gemeente 
Kuilenburg; ingek. 8 bilj., als: 
J. II. v. Hczewijk, te Lobit, ƒ 17,995 
A. G. Huyskes, a lledel, a 17,777 
G. Spiering Cz., a Gameren, a 17,707 
A. Kraaijeveld en D. 

J. Kroon, a Sliedrecht, a 16,878 
J. v. Vuuren, a Zalt-Bommel, a 16.147 
G. .1. Mul, a Kuilenburg, a 15,833 
F. E. Terwindt, a Pannerden, a 16,291 
II. v. Anroov Jz., a Zalt-Bommel, a 14,800 
Raming * a 18,800 

2o. de uitvoering van baggerwerk op het 
benedendeel der Nieuwe Merwede, gedeeltelijk 
duor middel van Rijksstoombaggervaartuigcn, 
met dc bediening en het onderhoud dier vaar
tuigen tot en met 1 Maart '88, benevens de 
uitvuering van eenige werken tot voortzetting 
der normaliseering van den benedenmond van 
die rivier; ingek. 7 bilj., als: 
A. G. Huyskes, te lledel, / 228,000 
G A. v. Hattem. a Sliedrecht, « 213,800 
A. Boer Wz., » idem a 199,272 
A. Volkcr Lz„ » idem » 198.600 
A. L. v. Wijngaarden Uz., a idem a 198,300 
L. A. v. Haaften, a idem a 196,400 
L. Kalis Kz., a idem a 182,300 
Raming a 214,000 

8 0 . de uitvoering van herstellingen en vernieu
wingen aan de Rijksrivierwerken in de Noord, 
de Oude Maas, het Mallegat, de Dordtsche Kil 
en het Spui, met het nnderhuud dier werken, 
van I Juli1 '87 tut cn met 30 Juni '88; ingek. 8 
bilj., als: 
W. H. Swets, te Hardinksveld, ƒ 25.367 
B. de Waard, » Nieuwcnhoorn,» 24,200 
T. Volker, a Dordrecht, a 24,109 
G. Beenhakker Gz., a Sliedrecht, 1 23.988 
C. Roskam, a idem a 23,940 
C. Bos Az.. a Dordrecht, » 23.900 
T. Swets '1'z., a Ameide, » 23.900 
VV. Volker, a Sliedrecht, a 23,200 
Raming a 24,570 

4o. het wegruimen van een in de Boven-
Merwedc, onder de gem. Sleeuwijk gezonken 
vaartuig (berbesteding); ingek. 4 bilj., als: 
K. v. d. Linde, te Brouwershaven, / 7773 
A. J. Smit, a Rotterdam, » 4200 
A. v. d. Tak, a Goedereede, » 3874 
J. v. Gelder, 11 idem » 2449 

Amsterdam, 11 Mei: het bouwen van eene 
diamantslijperij, op een terrein aan de Vondel
kade, onder beheer van den architect G. W. 
Vizsebozse; ingekomen 32 bilj., als: 
P. J. Vcs, te Amsterdam, ƒ 39,540 
E. J. Jurriens, Kaar

den, en G Slaap, a idem a 39,140 
D. Verbeek & Zn„ a idem a 38,997 
C. J. Maks, a idem » 38.380 
J F. Prenzler, a idem a 38,000 
J. H. Visser, > idem a 38,000 
VV. Raman, a idem a 37,876 
C. J. Maks Jr.. a idem a 37,780 
J. H. Hartgerink, a idem a 37,500 
A. Aalders, a idem > 87,230 
Oostcrink en Schut, a idem a 37,100 
G. Woud, » idem » 36,663 
K. J. B. v. Damme, a idem a 36,600 

idem » 36,300 
idem a 36,090 

VV. H. Struijs, 
J. P. Cornel isst 
II, llendrikx, idem a 35,980 

E. R. Kuijpers, te Nieuweramstel, ƒ 35,968 
G. Boon, a Amsterdam, a 35,600 
P. Groenhof en A. 

G. Haak, a idem a 35,390 
D. Heijink, a idem a 36,170 
II. J. Meekers, a idem a 35,100 
VV Greeve, a Buiksloot, a 34940 
H. C. Dorlas, a Amsterdam, a 34,486 
Gebr. Esveldt, a idem » 34,390 
H. J. en G. Haan-

driksman, a idem a 83,900 
l i . Rictsnijder & Zn., a idem a 33,740 
Ph. A. Warners, » idem » 83 490 
Th. Ligthart, a idem B 33,010 
B. Cruijir en A. T. 

Sleeswijk, a idem a 33.000 
R. H. Helle, a idem a 32.600 
H. Ozinga. a idem a 32.278 
G. Vcrwcij. a Uithoorn, a 30.830 

Amsterdam, 12 Mei: de opbouw van 34 
perceelen aan de Hugo-de-Grootstraat, voor de 
bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen 
woningen; ingek. 10 bilj.; minste inschr. P. A. 
Reijnierse, te Amsterdam, voor ƒ 162,400. 

Rotterdam, 12 Mei: het maken van een 
isolecrgebouw ca . in den tuin van het gesticht 
der vcreeniging aSophia-kinderziekenhuis en 
Pleegzustervcreeniging', onder beheer van den 
architect L. C. van der Vlugt Jr.; ingekomen 9 
bilj.. als: 
P. S. Weeldenburg, te Rotterdam, ƒ 11.566 
C. .1. v. Tussenbroek, 
P. Bleijenburg, 
F. Krijgsman, 
VV. Vrolijk, 
B. Sondermeijer, 

idem a 11,280 
idem a 11,224 
idem a 10.884 
idem a 10,680 
idem a 10,444.44 

H. Degens J i \ , a Dordrecht, » 9,989 
A. Piena, a Rotterdam, a 9,977 
J . J . Gort, a idem a 8.972 

Haarlem . 12 Mei: dc uitvoering van bagger
werken in het Noordzeekanaal cn vóór de Maal-
sluis te Spaarndam, behoorende tot de werken 
van het Nuurdzcekanaal; ingek. 3 bilj., als: 
W. Gncdkoop Dz., Amsterdam, ƒ 25,000 
A. Visser, Haarlem, a 22,900 
A. Volker Lz., Sliedrecht, en P. Bos, 

Gorichem, » 22,360 
Raming a 25.360 

Lelden, 12 Mei: het eenjarig onderhoud der 
kazernegebouwen enz., te Leiden, onder het 
beheer der genie, te 's-Hage (herbesteding); 
ingek. 9 bilj,, als: 
A. Verhnug, te Rotterdam, / 8700 
S, v. Leeuwen, a Leiden, » 8299 
J . H. v. Veldhuijsen, a Haarlem, » 8297 
J . v. d. Kamp, a Leiden, a 8190 
II. J. Sloots, » idem » 8050 
J . Boom, a idem a 8000 
VV. v. d. Drift, a idem a 7777 
J . I. Planjer, » idem » 7397 
Joh. Verhoog, » idem » 7288 
Raming » 7890 

's-Bosch, 12 Mei: het wegladon en naar den 
Viichteruitgang vervoeren van den grond, uit
makende de Molenberg met toegangsweg in bet 
voormalig bastion Muntel, nabij den Hinthamer 
uitgang, voor rekening der gemeente; ingek. 9 
bilj. als: 
J . A. de Veer, tc Amsterdam, )' 3066 
J . v. d. Dungen, » Schijndel, 'a 2900 
H. A. v. Erp, » 's-Bosch, a 2395 
D. de Kok, » Kcrkdriel, » 2880 
A. VV. Groot. » Hintham, 1 2350 
L. v. Dijk, a Orten, » 2275 
J. M. Gruijtcrs, a idem a 2125 
M. v. d. Plas. a idem » 1980 
E. v. d. Bogaard, a idem » 1840 

Mavenisse, 12 Mei: het herstel, dc vernieu
wing en het onderhoud tot 30 April '88, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steeiiglooimgswerken, aan 
de waterkeering van het calamiteuse watei-schap 
Stavenisse; ingek. 10 bilj., als: 
C. Bolier Cz., te Bruinisse, ƒ 7228 
H. J. Romeijn, » Burg, a 7000 
J. dc Jonge, a üiezelinge, a 6967 
11. C. v. d. Endc, a Zicriksee, a 6935 
C. Moerland, t St.-Annaland, a 6863 
G. Bolier, a Soherpeiiisse, » 6849 
W. Ringelberg, a Duivendyke, a 6835 
C. D. Bolier, a Scherpenisse, » 6827.01 
J. dc Rijke Jz., » Sirjansland, a 6825 
P. Moerland, a Stavenisse, a 6792 
Raming a 682828 

Goor, 12 Mei: de verbouwing van een buis 
aan de Grootestraat, aldaar, vuur G. Ribbels, 
under beheer van den architect J . C. Meijer; 
ingek. 3 bilj., als: 
A. Leelcrink, te Goor, / 2800 
J. B. Welmers, a Gelselaar, » 2450 
C. ten Zijthell', a Goor, « 2380 

>M her 111 er hom. 12 Mei: het bouwen van een 
winkelhuis voor de firma C. Ackman, onder 
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beheerran den bouwkundige Mathijsen, te Alk
maar; ingek. 8 bilj., als: 
R. Schei-inga, te Schermerhorn, ƒ 5778 

idem 
» Schermer, 
» Schermerhom, 
B lieemster, 

Alkmaar, 
» Schermerhom, 

Oudorp, 

5B97 
> 4380 
> 4326 
» 4300 
I 4140 
» 3U'J5 
» 8(160 

te Groningen, ƒ 624» 
» idem » 5225 
» idem > 4040 
» idem » 4818 
» idem • 4747 
» idem > 4643 
» idem » 4593 
» idem » 4546 
» idem > 4523 
» idem i 4459 
i idem » 3832 

A. Wceshoii; 
J. Verweel, 
A . Stam. 
K . Ilouman, 
S. Bouwens, 
M. Ulder, 
J. Engering, 

Kozrndaal, 12 Mei: liet bouwen van een 
woonhuis met winkel, met bijlevering der benoo-
digde materialen, voor P. Voeten, onder beheer 
van den architect M. Vergouwen, aldaar; ingek. 
4 bilj.. als: 
A. Ani.ee, te Rozendaal, ƒ 2523 
T. Bruglemans, » idem > 2468 
L. Suikerbuik, n idem » 2441 
Jos. v. Loon, i idem » 2396 
gegund. 

Groningen, 12 Mei: het verbouwen van het 
huis van f. H. Willems, aan de Heerenstraat E 
54. en liet inrichten daarvan tot café-restaurant, 
onder beheer van de architecten Wegerif en 
Huurman; ingek. 11 bilj, als: 
S. Hoft, 
H. Walker, 
J. Poelman, 
A. Schreuder, 
J. Ibelings, 
G. P. v. Erp, 
II. Scheltens, 
T. Y. Jelsma, 
J. Werkman, 
E. Peters, 
B. de Jong, 
gegund. 

Wirdum, 12 Mei: het bouwen eener nieuwe 
pastorie voor de Herv. gemeente; ingekomen20 
bilj., als: 
H. Stevens, 
B. Smit, 
H. Nieland, 
D . Vos, 
T. Bos, 
L. Dekker, 
A. Benninga, 
L. Meijens, 
G. Rijskamp, 
J. Heikens, 
H. Schreuder, 
B. v. Eerden, 
L. Los, 
F. Dieters, 
J. Holtman, 
H. Nieland, 
J. Pot, 
P. Moorlag, 
H. Wieringa, 
A. Post, 
gegund. 

's-Hage, 13 Mei: het herstellen en verbeteren 
van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Gronin-gen, volgens bestek no. 9; ingek. 6 bil | , als: 

'. Suwijn, te Leeuwarden, ƒ 1016 
» Veendam, » 975 
» A vereest, 
» Waddinksveen, 
» Groningen, 
» Avereest, 

te Appingedam, f 4540 
» Bedum, 1 4300 
» Warfum, • 4252 
» Appingedam, » 4L80 
» Bedum, 4138 
» idem • 4100 
• idem 4080 
• idem 4080 
1 Eenrum, » 4000 
» Appingedam, 
e Zmdhroek, 

3099 » Appingedam, 
e Zmdhroek, • 3994 
» Ten-rost, 9 3989 
» Bedum, 3950 
» Lellens, » 3935 
» Loppersum, 
» Wirdum, 

» 3920 » Loppersum, 
» Wirdum, 1 3900 
» Stedum, 
» Ten-Post, 

B 3884 » Stedum, 
» Ten-Post, » 3788 
* idem 3740 
• Wirdum, » 3578 

A. Kamminga, 
L. Kleiiuuehei', 
G. v. Ütterloo, 
J. Versteegh, 
J. Kleinmeijer, 
Raming 1120 

Cata, 13 Mei: het herstel, de vernieuwingen 
het onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan den 
calamiteusen Leendert-Abrahampolder; ingek. 8 
bilj, als: 
P. L. Bolier, Sclierpeni&se, ƒ 4890 
B. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke,, 4680 
W. Ringel berg, Duivendijke, > 4600 
A. v Popering, Bruinisse, , 4505 
J. de Jonge, Biezelinge, » 45 80 
L. Blok. Kortgene, , 4510 
C. de Wilde Kattendijke, » 4489 
P. v. d. Berge, Kolijnsplaat, » 4486 
Ra;™* j t » 4605.96 

Behoudens hoogere goedkeuring aan den min
sten inschr. gegund. 

'a-Beaeh, 13 Mei: het maken en leveren van 
drie nieuwe brugschepen en het uitvoeren van 
bijbchoorende werken, ten behoeve van de schip
brug over de rivier de Maas, te Hedel; minste 
inschr. Thomas Royakkers Sc Zonen, te Helmond, 
™ ° r . ƒ 6950 Raming ; 7 2 0 0 

Utrecht, 18 Mei: het bouwen van eene R.-K. 
byzondcie school, verdeeld in 8 beneden- en 3 
bovenlokalen, eene onderwijzerswoning enz., voor 
rekening van de parochiën van St.-Catharina en 
St.-Martinus, te Utrecht, onder beheer van den 
architect W. J. van Vogelpoel; ingekomen 10 
oilj.. als: 

D. L. v. Kent, te Utrecht, f 26,900 
C. v. Zeeland, » idem • 26,719 
Cor. v. Straaten, » idem 
W. v. Zoelen, 1 idem » 25,980 
J. H. de Vos, * idem , 26,610 
II. J. Stolker, » idem » 25,449 
B. J. v. Baarcn, » idem » 26,300 
Th. Oostveen, > idem > 25,000 
A. C. Vink, > idem » 24,833 
G. v. Rassel, » idem » 22,997 

Zwolle, 13 Mei: het vernieuwen van de 
binnendeuren in de Rademakerssluis, met bijbe-
hoorende werken nabij Zwolle, voor rekening 
van het waterschap Mastenbroek; ingekomen 6 
bilj., als: 
C ter Horst, te Zwolle, ƒ 1617 
F. Mol, » Genemuiden, » 1482 
H. Slot. » Zwartsluis, » 1378 
A. Bekendam, > Genemuiden, » 1359 
H. Brouwer, 1 idem » 1289 
F. Aberson, > Steenwijk, » 1253 
gegund. 

.Kieuw erkerk (Zeel.), 13 Mei: het vernieuwen, 
herstellen en onderhouden tot 1 Mei '88, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken van 
den polder de Vier bannen van Duiveland; ingek. 
7 bilj., als: 
II. C. v. d. Ende, 
J. de Rijke Jz., 
C. D. Bolier, 
W. Ringelberg, 
M. v. d. Linden, 
A. v. Popering, 
J. v. Stnen, 

Aangenomen door J. 
bijmijning, voor J 54(>0 

te Zieriksee, 
D Staveniss, 
t Scherpenisse, 
11 Duivendijke, 
» Zieriksee, 
» Bruinisse, 
» Zieriksee, 

ƒ 6000 
. 6000 
> 5999 
I 6900 
» 6700 

6675 
5600 

v. Strien, te Zieriksee, 

Groningen, 13 Mei: het verbouwen van 
de perceelen A no. 11 en 12 aan de Groote 
Markt, te Groningen, onder beheer van den 
architect W. van der Heide; ingek. 6 bilj., als 
B. de Jong, 
J. Ibelings, 
Swarte en Nussman 
A. Schreuder, 
L. Oldenburger, 
D. Dooijes, 
gegund. 

te Groningen, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 14,530 
14,141 
13,600 
13,589 
13,546 
13 315 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 21 MEI 1887. 

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, » Mei. 
Amsterdam, te 11 uren, door het bestuur van het Vondelpark, in 

het palviljoen van genoemd park: het dempen van een gedeelte sloot 
naast bet Vondelpark en het maken van een riool in genoemde sloot 
met de noodige zinkputten. Inl. bij den opzichter VV. Egas. Aanw, 
gehouden. 

Groningen, te 11 uren, door B. Vos, in »'t Blauwe Paard": het af
breken van stalling» en het bouwen van nieuwe paardenstallen voor 
bovengenoemd logement, in de Kleine-Kruisstraat, te Groningen, onder 
bijlevering van al het daartoe benoodigde. Inl. bij den architect K. 
Hoekzema. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het voortzetten der 
werken tot het maken van een petroleumhaven, in den Ainsterdain-
schen polder. Inl. bij den stadsingenieur, raadhuiskainer 106. (Zie advert, 
in n: 20.) 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. cn weth..- het bouwen van 
een steenen walmuur langs de Lcidscliekade. in aansluiting met den 
bestaanden walmuur langs die kade, ten noordwesten van de Leidsche-
gracht. 

Middelburg, tc 12 uren, door den provincialen inspecteur der 
directe belastingen: het afbreken van het bestaande en het oprichten 
van een nieuw gebouw, dienende tot woning en kantoor voor een 
kommies-ontvanger, te Kapellebrug. Inl. bij den rijksbouwmeester in 
het 2e district, te 's-Hage, en den lioofdopzichter der landsgebouwen J. 
J. G. Rinkes, te Breda. Aanw. gehouden. 

Groningen, te 12 uren, door den architect J. Maris, in het café 
Prins: het bouwen van een gebouw, bestemd voor eene tabaksfabriek, 
op een terrein gelegen aan de Winschoterkade. 

't Lee (Geld.), te 1 uur, door den rentmeester van het kroondomein, 
ten zijnen kantore: het doen van eenige herstellingen aan de bouw
hoeven, slagboomen en duikers, behoorende tot het kroondomein. 

Gorichem, te 2 uren, door burg. en weth.: het ophalen van asch, 
vuilnis en puin, het op de diepte houden en baggeren van de slooten en 
grachten en het besproeien der straten. 

Amsterdam , te 2 uren, door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij, in het pdiriinistratiegebouw: de levering van 20,000 halfronde 
en 1600 vierkante eiken Hagen (herbesteding). 

E n s c h e d é , te 8 uren. door 11. Stenvers, in het koffiehuis ode Hooi
berg": het doen van eenige verbouwingen aan een huis, gelegen aan 
den Hengelooschen straatweg. Aanw. 23 Mei, te 10 uren. 

Brltsum (Fr), door J. D. Span: het bouwen eener stelphuizing op 
een nieuw terrein op het Oudland, aldaar. Aanw. gehouden. Inl. bij S. 
J. Fokkens, aldaar. 

Dinsdag, 24 Mei. 
Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: het bouwen van een tweede vredesprivaat bij de bomvrije kazerne 
in het fort Erfprins, te Helder. Bilj. inzenden uiterlijk 23 Mei, vóór 3 
uren. Raming ƒ 1540 (lierbestedingj. 

Haarlem, te 10 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar: eene gedeeltelijke biunenverving der groote kazerne en eenige 
andere verfwerken, onder het beheer der genie, te Haarlem. Bilj. inzen
den uiterlijk 23 Mei, vóór 8 uren. Raming ƒ 700 (herbesteding). 

't Heg». te 11 uren, door het ministerie van marine: de levering 
van 350 tonsteenen, in vei-schillende soorten. 

Reern, te 11 uren, door dijkgraaf en heemraden van Drecliterland: 
het verbeteren van steenglooiing en verder aan den rirechterlandsclien 
West-Frieschen omringdiJK ged. '87 te maken en te onderhouden werken 
met de leverantie van de daartoe benoodigde materialen. 

/alt-Bommel. te 12 uien. door de commissie voor den grintweg van 
Zalt-Bommel naar Nederhemert,. bij Van der Aa. Bellevue: bet baggeren, 
aanvoeren en oprijden van de benoodigde grint voor dien weg en 
voor het embrancheinent tusschen Kerkwijk en Ammei-zoden, zijnde 
p. m. 300 I I * . 

Delrt, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen, in 
de Houttuinen: de levering van koper- en messingplaat, schellak, 
alcohol, soda enz, voor den aanmaak van patroonhul/.en, in 2 perc. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen: in 
de Houttuinen: de levering van koper- en inessiugplaat en steenkolen, 
ten behoeve van den aanmaak van patroonhulzen, in 3 perc. 

Vlisalngen. te 2 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
tc Breda, in het «Hotel de Commerce": 

lo. het verbeteren van het dak op het onderofficiersgebouw bij de 
bomvrije kazerne te Vlissingen. Raming / 1650; 

2o. het vernieuwen van het dak boven kamer no. 3, van het hospitaal 
te Vlissingen. Raming ƒ 1500. 

Bilj. inzenden uiterlijk 23 Mei, vóór 3 uren, bij den opzichter van 
fortificatiën, te Vlissingen. 

Sliedrecht, te 3 uren, door den architect A. Vermaas Mz, in het 
koffiehuis van G. Blom van der Vlies: het houwen van een woonhuis 
op een terrein aan de buitenzijde van den Sliedrechtschcndijk, tusschen 
dc dijkpalcn 64 en 65. 

Olat (Ov.), te 4 uren, door R. Bakhuis en Zonen, in het koffiehuis 
van H. D. Wilke: het bouwen van een pakhuis, groot p. m. 220 M», van 
2 verdiepingen; het vergrooten van het bestaand pakhuis en het bouwen 
van een rookerij, een en ander in te richten voor slagerij en plaats voor 
een stoommachine. Inl. bij den bouwmeester H. Wissink, aldaar. Aanw. 
24 Mei, te VL uren. 

Ooien (N.-Br.), te 4 uren, namens J. T. Smits van Ooijen: hut bou

wen eener boerenwoning op het Hoogveld, onder Ooien. Aanw. 24 Mei, 
te 10 uren. 

Helmond, te 5 uren, door de firma Diddens en Van Asten: liet ver
grooten harer stoomweverij en verdere fnbriekinrichtingen. ter ge
zamenlijke oppervlakte van circa 600II*, met bijlevering van alle hiervoor 
benoodigde materialen. Inl. bij den architect J. 
Helmond. Aanw. 24 Mei. te 10 uren. 

W. van der Putten, te 

Koevorden. door burg. en weth.: het amoveeren van de oude haven-
beschoeiing en het bouwen van eene nieuwe. 

Woensdag, 2S «lei . 
Utrecht, te 10 uren, door den eei-staanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het verbeteren 
van de rioleering hij en in de kazerne der veldartillerie te Utrecht, onder 
het beheer der genie, aldaar. Bilj. inzenden uiterlijk 24 Mei. vóór 3 
uren. Raming ƒ 1600. 

Deventer, te 10 uren, voor A. H. J. van den Siatenhorst. in liet 
koffiehuis van Spijker: hel doen van eenige verbouwing aan het huis in 
den Penniukshoek aan den Brink. Aanw. gehouden. 

'a-llage, te 11 uren. door liet ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op den Buvim-Rijn eu de Waal, met bet onderhoud dier werken van 
1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88, in drie perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-Hage. en den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. 
Aanw. gehouden. Raming: perc. 1 ƒ 24,000, perc. 2 ƒ 33,000. perc. 
3 f 56,000. 

's Hage, te U uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken op 
den Geldersclien IJsel, met het onderhoud dier weiken van 1 Juli '87 
tot en met 30 Juni '88, in drie perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Rainaer, te Kampen. Aanw. 
gehouden. Raming: perc. 1 /' 30,01:0, perc. 2 ƒ 7300, perc. 3 ƒ 14.300. 

's-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van baggerwerk in en nabij den Amer en het herstellen en 
onderhouden van de werken op den Amer en op het benedendeel van 
het Oude Maasje en van de Donge, van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni 
'88. Inl. aan liet bureau der werken voor de verlegging van den 
Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming f 15,000. 

Naarden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar: het eenjarig onderhoud der werken en kazernegebouwen langs 
de Vecht, van Kijkuit tot Maarseveen. Ililj. inzenden uiterlijk 24 Mei, 
vóór 3 uren. Raming /' 3770 (herbestedingi. 

lllllegrrsberg (Z-H.). te II uren, door burg. en weth.: de levering 
van 150 M ' grove middelsoort grint, in de bakken langs den grintweg, 
aldaar. 

Ilillegrrsberg (Z.-H.), te 11 nren, door burg. en weth.: de levering 
van 200 M 3 grove middelsoort grint op en bij de Rottekade, aldaar. 

Hellevoetsluis, te l l 1 / , uren. door de directie der marine: de leve
ring van 2,000.000 KG. Eng. steenkolen (CardilV), 2000 KG. tmeekolen, 
2000 III., gascokes. 3000 KG Moscovische pek. diverse verfwaren 12.000 
KG. gezifte menie, 17,000 KG. lijnolie (waarvan 10.000 KG. gekookte), 
4000 KG. machineolie (plantaardige), 12.000 KG. patentolie, 600 KG. 
reuzel, 15,000 KG. loodwit, 1500 KG. groene zeep. moppen en tegels. 

Ilordrrclil, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
, te Breda, in liet lokaal van J. C. van der Horst: het doen van voor-
I zicinngen aan loodsen enz, te Dordrecht. Inl. bij den opzichter van 
| fortificatiën, aldaar. Raming ƒ 3]O0. 

Maaairirht, te 1 uur. door den eei^taanwezend-ingenieiir der genie, 
te Nijmegen, op het bureau op den Maagdendries: het eenjarig onder
houd der kazernegebouwen enz, aldaar, onder het beheer der genie, te 
Nijmegen. Bilj. inzenden uiterlijk 24 Mei. vóór 3 uren (herbesteding). 

Vechten (Utr.), te 3 uren, door het best. van het waterschap Vechter 
en Oudwulveibroek. ten huize van E. VV. van de Vegt: het op de diepte 
brengen en houden henevens het schoonmaken en snijden ged. 3 jaren 
van: a. de Oiidwulvcrhi-uekwetering; de Waaiensche wetering: c. de 
Warinoesgraaf; res|iectievelijk gulegen onder de gemeenten Biinnik, 
Houten en Utrecht. 

lleer-Hii|;owaard, te .'. uren, door dij.graaf en heemraden van den 
polder Heer-llugowaard: de voor den polder in '87 benoodigde hout-, 
metsel- en ijzerwaren, benevens grint en zand voor de wegen, teer en 
3000 HL. VVestl'aalsche vlamkolen. Bilj. inzenden uiterlijk 24 Mei. bij 
den iKilderbaas Jb. (ierrits, te Ouddorp. 

M.-.tiinaparochle, te 4 uren, door het dijksbest. van het waterschap 
«liet Oud-Bildt": het afdammen, droogmaken, slatten en gedeeltelijk 
verhreeden der Oudebiltdijkstervaart. onder St.-Jacobiparochie, ter 
lengte van 3640 M. Aanw. 23 Mei. te 9 uren. 

Donderdag, ÏH Mei. 
'a-Bosch, te 10 uien, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

in het gebouw op den Uilenburg: 
lo. het verbeteren van eene zwem- en badinrichting, het herstellen 

van wegen en het vernieuwen van bcslagwerken onder het beheer der 
genie, te 's-Bosch. Raming f 1650; 

go, liet doen van hei-stellingen en voorzieningen aan militaire gebou
wen, te 's-Bosch. Raming ƒ 0730. 

Bilj. inzenden uiterlijk 25 Mei, voor 3 uren. 
Brlr l l e . te 10 uren, door het hest. van het waterschap de Noord-

sluis, in het hotel Van Reenen: «. het onderhoud van den watermolen 
ged. 2 jaren; t. liet onderhoud van bruggen, heulen en duikers, ged. 
6 jaren. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: bet verdiepen van eenige gedeelten 
van het Noord-llollandsch kanaal Inl. hij den hoofdingenieur, te Haar
lem, en den ingenieur Welcker, te Alkmaar. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 22,650. 
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Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de voorziening der boorden fall het Noord-
Hollamlseh kanaal, in 3 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Haarlem, en den ingenieur Welcker, te Alkmaar. Aanw. gehouden. Ra
ming perc. 1 / 7000. perc. 2 8350. perc. 8 10,800. 

kampen, te 3 uren. door het best. der coöperatieve bouw vereeniging 
ndes Werkmans Vriend", in het kofliehuis de Moriaan: het bouwen van 
41 arbeiderswoningen aan don Hnitensingel, aldaar. Inl. bij den opzichter 
L. C. van den Knde. Annw. 23 Mei. te 1 uur. 

Diepenveen (Ov.). te 4 uren. bij A. Geertman, op Schalkhaar: het 
schoonmaken van waterleidingen. 

Sleuwerumstel, door het bestuur van den Noorder-Legmeerrolder, 
bij den secretaris-penningmeester: 

lo. dc levering van 400 M 3 onderhoudsgrint. 100 M 3 kalkpuin en OO 
M 3 kuulaseh; 

2o. het vervoeren van 400 M 3 grint, 100 M 3 kalkpuin en 100 M'kool-
asch. van af de losplaatsen naar de voorraadsplaatsen op de wegen in 
den polder; 

3o. het kroozen en geheel schoonmaken van de tochten in den polder, 
in 5 perceelen. 

Inl. bij den opzichter J. van der Breggen, te Uithoorn. 
Vrl |dag, 27 Mei. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best : het gedeeltelijk afgraven van den 
vestingwal langs den oostelijken arm van het kanaal en tot het gedeel
telijk ophoogen van het ravelijn VI—VII der vestingwerken van Neuzen, 
provincie Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te 
Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 2620. 

Middelburg-, tc 10 uren, door het ministerie van waterst. cm., aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren en storten van steen 
tot voortzetting van de oeververdediging vóór Neuzen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. 
Aanw. gehouden. 

Kort gene, te 101/* uren, door het best. der waterkeering van den 
calamiteusen Annaiwtlder, in het gemeentehuis: het herstel, de vernieu
wing en het onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, kram-, rijs- en 
steenglooiingswerken van genoemden polder. Aanw. 23 Mei, van 10— 
11 uren. 

'a-Hafe, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar: het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen enz., en der 
werken, aldaar. Hilj. inzenden uiterlijk 20 Mei, vóór 3 uren. Raming 
ƒ 10,100. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

febouw van het prov. hest.: het aanbrengen van een rïjsbeslag met 
rik bestorting tegen het zuidwestelijk talud van den Rijks-Lllekomschen 

dijk, gelegen in den grooten weg van Dieren naar Doesburg, provincie 
Gtlderland. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter 
Rietberg, allen te Arnhem. Aanw. gehouden. Raming /' 4600. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de vernieuwing der brug no. 15, ge
naamd de Plattehrug, gelegen bij Kollum, over het Rijkskanaal van 
Dokkum naar Gcrben Allesverlaat, in de provincie Friesland. Inl. bij 
den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter Ten Doesschate, 
allen te Leeuwarden. Aanw. gehouden. Raming f 4270. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. hest: de verandering van de 
bruggen over de Galamadammcn, behoorende tot de verbetering van 
het grootse beeps vaarwater van Stroobos naar Staveren en Lemmer (6e 
gedeelte). Inl. bij den hoofdingenieur van den prov. waterstaat, te 
Leeuwarden. Aanw. 24 Mei, te 8 uren. Raming f 12,620. (Zie advert, 
in a0. 20.) 

Weesp, te 1 uur. door burg. en weth.: het bouwen van een post
en telegraafkantoor met directeurswoning op het open erf aan de 
Nieuwstraut over de Groote Kerk, aldaar. Inl. bij den opzichter der 
publieke werken. Aanw. gehouden. 

Veendam, te 4 uren, door het best. van het waterschap «Veendam-
mer beneden verlaat", iu het Verlaatshuis: de onderhoudswerken (timmer
en verfwerken) van genoemd waterschap. 

Zaterdag, SS Hel. 
Leeuwarden, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, te Zwolle: het eenjarig onderhoud der kazernegehouwen enz., te 
Leeuwarden. Bilj. inzenden uiterlijk 27 Mei, voor 9 uren, bij den op
zichter van fortificatiën, te Leeuwarden. Raming ƒ 4770 (herbesteding). 

Dein . te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, op het bureau der genie: het hei-stellen van ringmuren langs 
het terrein, behoorende tot de kruittorens aan de Schie, en van een muur 
bij de patroon fabriek te Delft, onder het beheer der genie, te 's-Hage. 
Bilj. inzenden uiterlijk 27 Mei, vóór 8 uren, bij den opzichter van 
fortilicatiën, te Delft. Raming f 3100. 

Arnhem, te 11 uren, door de architecten O, J. van Gendt en C. M. 
G. Nieraad, in het ('entraalgebouw: het verbouwen van een woonhuis 
aan de Utreen tschestraat, te Arnhem, voor rekening van E. van Holst. 
Aanw. 27 Mei, te 2 uren. 

Klundert , te 2 uren, door den tijdelijk-rentmeester der domeinen, 
ten kantore: de levering van 500 M 3 ondei 
ia ««. 21.) 

Amsterdam, door den architect E. W. Geerling: de verbouwing van 
een perceel op den 0.-7.. Achterburgwal no. 100. (Zie advert, in n°. 21.) 

Rauwerd (Fr.), door burg en weth. van Rauwerderhem: dc levering 
van 300 stère grint, voor het onderhoud der kunstwegen. Bilj. inzenden 
vóór 2b Mei. 

Dinsdag, SI Mei. 
Beetsteriwaag (Fr.), tc 11 uren, door burg. en weth. van Opsterland: 
lo. het bouwen eener nieuwe school met zes lokalen, te Gorrcdijk; 
2o. het maken van nieuwe banken en kasten in dc scholen te Beet-

sterzwaag en Terwispel. 
Aanw. 23 Mei, tc 12 uren. 
Zljpe (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Bruinisse: het herstel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, kram-, rijs-en steenglooiings
werken aan de waterkeering van bovengenoemd calamiteus waterschap. 
Aanw. 24 en 20 Mei, van 11—12 uren. 

onderhoudsgrint. (Zie advert. 

Rotterdam, te 12 uren door de architecten C. Muijsken, te Amster
dam, en A. P. van Dam A.Wz., te 's-Hage, in het hotel Coomans: den 
opbouw tan het terrein, genaamd plan C, te Rotterdam, op de daartoe 
gereedgemaakte fundeeringen. (Zie advert, in n". 19 en 21). 

Cora, te l uur. door Jac. van Acker, in het «café Lahorv" het bou
wen van een nieuw wagenhuis en verdere werken op dc hofstede, 
bewoond door I'. Jatte Rijk, onder Kloetinge. Inl. bij den architect A. 
Ie Geren,, te Kruimngeu. Aanw. 31 Mei, te 10 uren. 

Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vergrooten en veranderen van eene 
wachterswoning bij de over de Drentsche hoofd vaart liggende Wittor-
brug bij Assen. ltd. bij den hoofdingenieur, te Zwolle, en den ingenieur 
Castendijk, te Asssen. Aanw. 24 Mei. Raming ƒ 1024. 

Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bouwen van een stroomduiker en een 
doorlaatbrugje. en het maken van een stroomkanaal naast de Vcene-
sluis, behoorende tot de werken der verbetering van het boven jtand der 
Drentsche hoofdvaart, en hij behoorende werken. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Zwolle, en den ingenieur Castendijk, te Assen. Aanw. 24 
Mei. Raming ƒ «010. 

Eekaterveen (Dr.), te 2 uren, door R. Kooi*, bij E. Rijnberg: het 
bouwen van een woonhuis met schuur te Eeksterveen, met bijlevering 
van inati'rialen. Inl. bij den architect 11. Luinge, te Vries. Aanw. :'7 
Mei, te 2 uren. 

Woensdag, 1 Juni . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: het 

onderhoud van het kanaal met dc schutsluis aan het Benedeneind van 
Rozenburg, behoorende tot de werken van het Scheur, aanvangende 1 
Juli '87 en eindigende ultimo Juni '88. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te 
Hoek-van-Holland. Aanw. 25 Mei. Raming /' 3520. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van tien kribben, het verlengen van twee rijkskribben, het 
verlengen, verbreeden en verhoogen van drie particuliere kribben cn het 
maken van glooiingen van 4 op 1 aan drie rijkskribben, tot verbetering 
van de rivier den Gelderschen Usel bij »den Krommendijk" tusschen de 
kilometerraaien 02 en 93. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 
's-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 25 Mei. Raming 
ƒ 13.250. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van vier dwarskribben onder de gemeenten Langerak en Schoon
hoven, provincie Zuid-Holland, aan beide oevers der rivier de Lek, tus
schen de kilometerraaien 111 en 114. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-IIage, den ingenieur Musquetier, te Utrecht, en den op
zichter LoetT. te Schoonhoven. Aanw. 25 Mei. Raming ƒ 11,000. 

's-Hage, te 11 uien. door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op de Boven-, Beneden- en Nieuwe-Merwede, behoorende tot de werken 
der Mcrwede en Killen, met het onderhoud dier werken van 1 Juli '87 
tot en met 30 Juni '88, in vier perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-Hage. en den ingenieur Hoogenlmom te Dordrecht. Aanw. 
25 Mei. Raming: perc. 1 J 24,700, perc. 2 f 16.100, perc. 3 ƒ 23,500, 
perc. 4 / 26,500. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat, enz.: het 
opruimen van don oostelijkou boek dei- haven van Maassluis, met hijbe-
hoorondo werken, een en ander voor de verbetering van den waterweg 
langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den hootdingenieur Leemans, te 
Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 25 Mei, te 12 uren. Raming / 11.500. 

M .-Annaland (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van 
den calamiteusen Suzan na pol der. in het gpmeentehuis: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88. van de aarde-, kram-, 
njs- en steenglooiingswerken aan de waterkeering van bovengenoemden 
polder. Aanw. 25 en 28 Mei, van 11—1 uren. 

Harllngen. te 12 uren, door het dijksbest. van het waterschap der 
•Vijf-deelen-zeedijken-lluitendijks". in het kofliehuis de Nederlanden: 
het verven van 12 biii^rjjt'ii over de Dijksvaait, 5 hekken niet stekken, 
5 trapleuningen, stekken tc- Almenum en Zurich enz., alles tusschen 
Harlingen en Makkum. Aanw. 28 Mei, te 9 uren. 

Zwolle, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het Odeou: het bouwen van een geniemagazijn ca. , en van 
een ziekenstal met apotheek, het maken van grintwegen en het ver
beteren van toegangen tot gebouwen enz., op de lpgerplaats hij Olde-
broek. Bilj. inzenden uiterlijk 31 Mei, vóór 3 uren. Aanw. 27 Mei, te 
12 uren. [taming ƒ 11800. 

's-Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het maken 
van een kaaimuur aan de haven te Middelburg, langs het terrein om 
het huis van I ewaring, aldaar. Aanw. 27 Mei, te 1'/, uren. (Zie advert, 
in n°. 20.) 

Os, tc 3 uren, door II. R. Hendriks, in het kofliehuis van M. van den 
Biggelaar: het bouwen eener villa met serres, veranda eu aanhoorigheden 
op een terrein, gelegen iu de Molenstraat, te Os, met bijlevering van 
alle materialen. Aanw. 31 Mei, te 2 uren. (Zie advert, in n°. 21.) 

Amsterdam, door den architect S. G. Vlieken, in het café «de Roode 
Leeuw": het bouwen van twee winkelhuizen met bovenwoningen aan 
de Gerard-Doustraat no. 114 en 112. Aanw. 81 Mei, te 11 uren. 

Donderdag, 3 Juni. 
Purmerend, te 11 Vi uren, door dijkgraaf en heemraden van het 

waterschap »de Beemster", ter secretarie: 
lo. het vernieuwen, repareeren en tot 1 Juni '88 in onderhoud nemen 

van de Beemster-buitenwerken; 
2o. het leveren en leggen van 4000 M J Waalklinkerstraat; 
8o. het maken van twee gedeelten grintweg, te zamen lang 1740 M. 

bij een breedte van 8 M.j 
4o. het maken van een paardenpad, in den grintweg aan denZuider-

weg, lang 1820 M.: 
5o. het wegnemen van een brug en dam in en aan den Wormerweg, 

bij den Rijper weg. 
Inl. bij den generalen opzichter van de Beemster, A. W. van Kleeff. 
Zoden te 2 uren, door burg. en weth.: bet wegbreken der water

molens en het overwelven en dempen van een gedeelte der Berkel bij 
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Nieuwstad, met het maken van eene stuw en eene keersluis. Inl 
bjj den gemeente-architect. Aanw. 31 M e t , te I m-. v. 

V rijd tig 
Kapellc (Zeel.), te 10»/, uren, 

\niiupolder, iu het gemeentehuis: 
ondertrad tot 30 April '88, van 
'l.roiiiigswerken, aan de watert 

, :i Juni . 
door liet bettuur van den Willem-
hot herstel, de vernieuwing en het 
de aarde-, kram-, rijs- en steen-

ring van genoemden polder. Aanw. 
27 Mei van 10—12 en 00 Mei. van 1—3 uren. 

Middelburg, te Vjt uren, door burg. en weth.: het wegbreken der. 
In-staande trap, roerende naar de verdieping van school C in den Langen 
Helft, en het maken en stellen van een nieuwen opgang en hijhehoo-
rende werkzaamheden. Aanw. 1 .Itini, te 2 uren. 

Mrtiwerkerk (Zeel.), te 5 uren. door het best. van den polder de 
Vier Bannen van Duivelaud, iu de gemeenteraad kamer: liet leveren van 
1400 scheepston stortstoen TOOT de oeververdedigiug aan de Zuidbout bij 
den hoek van Ouwerkerk. 

Zaterdag, 4 Juni . 
Bersele (Zeel.), te 2 uren, door het bestuur der waterkeering van 

het calamiteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteusen polder 
iiorsele, in de Directiekamer: het hei-stel, de vernieuwing en liet onder
houd tot 30 April '88, van de aanle-, kram-, rijs- en steenglooiings
werken. Aanw. 27 en 31 Mei, van 2—4 uren. Raming ƒ 20,5:{2.5G. 

Maandag, H Juni . 
Maastricht, te 10l/ï uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van twee vaste 
bruggen over het afwaterings of zijkanaal naar de Maas. lui. bij den 
hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Hekaer, beiden te 
Maastricht. Aanw. 31 Mei. Raming ƒ 6600. 

Waalwijk, te 4 uren, door Jos. v. Ree, in het kofliehuis van Mej. 
tie Wed. G. van Dijk, in de Stationsstraat: het bouwen van eene 
machinale stoomsehoeuenfahriek benevens directeurs- en boekhouders-
woonhuizen, op een terrein, gelegen in de Stationsstraat, in de onmiddel
lijke nabijheid van het station te Waalwijk. Aanw. 6 Juin, te 1 uur. 

DliiNring, 7 Juni . 
Arnhem, te 1 L'/i uren, door burg. en weth.: het onderhouden van

en het verrichten van eenige vernieuwingen aan verschillende gebou
wen, het bouwen van een waaggebouw tje en bij behoorende inrichtingen 
op de Varkensmarkt en het uitvoeren van eenige verdere werken. Aanw. 
31 Mei en 1 Juni, te 10 uren, op het bureau der gemeentewerken. 

Ratterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van eene 
hemetseling voor ovens, met ijzeren vloer en verder toebehooren. in de 
vierde stokerij der gasfabriek aan den Oost zeedijk, Aanw. 2 Juni, te 
II uren. (Zie advert, tn n°. 21.) 

Hoofdplaat (Zeel.), te 3 uren, door het .bestuur der waterkeering van 
den calamiteusen Hoofdplaatpolder. in de directiekeet: het maken van 
een paalrij op het strand hoofd vóór dijkpaal 8. Aanw. 31 Mei en 3 Juni, 
van 10—12 uren. 

Woensdag, 8 Juni . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van watei-staat enz.: de 

uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op de Maas, met het onderhoud dier werken van 1 Juli '87 tot en met 
Juni '88. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den inge
nieur Verweij, te Vucht, en de opzichters Willems. te Maastricht, Droste, 
te Roermond, Kooremai., te Venloo, Venema, te Grave, Groenen, te 
Vucht en Van Kust, te Neusden. Aanw. 1 Juni. Raming: perc. 1 
/' 10,730, perc. 2 ƒ 10.500, perc. 3 ƒ 7960, perc. 4 /" 4050, perc. 5 
ƒ 20,750, perc. 0 ƒ 11,350. 

Donderdag, » Juni . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanleggen, verlagen en verlengen 
van hoofden op en het afslechten en overwerken van een gedeelte duin 
langs het Noorderstrand van het eiland Vlieland, behoorende tot de 
zee wet ken in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
• i i den ingenieur Keurenaer. tc Hoorn. Aanw. 2 Juni. Raming /"20.225. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van eenige onder
houdswerken ten behoeve van de Koulsehevaait. iu Noord-Holland. Inl. 
hij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur De Hruijp, te 
Amsterdam. Aanw. 2 Juni, te 10 uren. Raming /' 2-100. 

Vrijdag. IO Juni . 
's-Bosch , te 10', uren, door Tiet ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het pi-ov. best.: het IHJUWCH van eene wachterswoning 

nabij de nieuwe draaibrug over de Zuidwillemsvaart, te Helmond. Inl. 
bij tien hoofdingenieur in het 0e district, te 's-Bosch, den arrondisse-
inents-ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Pommée, te 
Aarle-Rikstel. Aanw. 3 Juni. Raming f 4450. 

s Ho.«h, te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het geOOWW van liet pitiv. best.: het uitvoeren van buitengewone 
vernieuwingen en herstellingen aan de werken der schipbrug over de 
Maas hij lledel, behooiende tot den dienst der veren in de provincie 
Noord-lfrabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het Oe district, te s-Bosch, 
den arrondissements-ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter 
Vroeg, te ("revecoeur. Aanw. 3 Juni. Raming / 5700. 

's-Bosch, te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: liet maken van basaltsteenglooiingen 
tegen liet biiitenheloop van den linker Diezedijk. tot voortzetting van de 
werken tot verbetering van het kanaal de Diez.e, provincie Noord-IJ ra bant. 
Inl. hij den hoofdingenieur in het 6e district, te's-Hosch. den ingenieur 
Schuurman, te Vucht en den opzichter Vroeg,?te Crevecoeur. Aanw. 3 
Juni. Raming f 17.300. 

'N-BO«CII . te 10','j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van eene los- en laad
plaats aan den rechteroever der Dieze nabij Treurenburg, en voor het 
leveren en plaatsen van remmingpalen langs het tot los- en laadplaats 
ingerichte gedeelte van den basaltinuur aan den linkeroever der Dieze 
te Engelen, prov. Noord-ltrabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het Ce 
district, te s IJosch, don ingenieur Schuurman, te Vucht, en den op
zichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 3 Juni. Raming f 8050. 

Middelburg, te 12 uren, door den provincialen inspecteur der directe 
belastingen: het onderhuden en herstellen van de gehouwen der Rijks
belastingen te Vlissingen, van den dag der kennisgeving van de goed
keuring der aanbesteding tot en met 31 Dec. '89. Inl. bij den rijks
bouwmeester in hot 2e district, te 's-llage, en den hoofdopzichter bij de 
landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te Breda. Aanw. 3 Juni, te V X uren. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verbeteren en verzwaren van 
den Statendijk in de gemeente Weststelhugwerf. behoorende tot de 
zeewerken in Friesland, lui. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, 
beiden te Leeuwarden, cn den opzichter Koorevaar, te Heerenveen. 
Aanw. 3 Juni. Raming ƒ 7800. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de watervrijmaking van een buitendijks 
gelegen gedeelte van den straatweg van Deventer naar Zwolle, nabij 
tol no. 1, behoorende tot dc rijkswegen in de prov. Overijsel. Inl. bij 
den hoofdingenieur en den ingenieur Loke, beiden te Zwolle. Aanw. 3 
Juni, te 11 uren. Raming ƒ 4000. 

Woensdag, I."» Jun i . 
's-Hage, Ui 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud en herstel der werken aan de Nieuwe Maas, het Scheur en 
den Martel, van 1 Juli '87 tot en met 80 Juni '88. Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur Leemans, den buitengewóón-opzichter Verajl, 
beiden te Rotterdam, en den buitengewóón-opzichter Durieux, te Maas
sluis. Aanw. 8 eu 11 Juni, te 12 uren. Raming ƒ 38,995. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van bertteHingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het Pannerdensche kanaal, den Neder-Riju en de Lek, met het onder
houd dier werken van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88, in vier perc. 
Inl. bij den hoofdingenier Van Diesen. te s-Hage, den ingenieur Musquetier, 
te Utrecht, en de opzichteis Van Balgooy. te Pannerden, Maim, te 
Reenen, en Loell', te Schoonhoven Aanw'. 8 Juni. Raming: perc. 1 
J 7000, perc. 2 f 0700, perc. 3 /' 17,000, perc. 4 / 25,100. 

's-Hage. te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten van de verdedigingswerken aan den rechteroever der doorgra
ving aan den Hoek-van-Holland, voor de verbetering van den waterweg 
langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Lee
mans, te Rotterdam, en den opzichter Van Bloois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 8 Juni, te 12 uren. Raming ƒ 25,400. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk in het vaarwater der Koningshaven te Rotter
dam, tusschen de kilometerraaien 141 en 144, behoorende tot de werken 
van de rivier de Nieuwe Maas. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
Leemans en den opzichter Verzijl, beiden te Rotterdam. Aanw. 8 Juni, 
te 12 uren. Raming / 28,000. 

Nagekomen Afloopen. 
Dieren, 19 Mei: het bouwen van remises op 

het emplacement Velp der Geldo.sehe Stoom-
trarninaatschappij, onder beheer van den architect 
M. K. Smit, te Dieren; ingek. 12 bilj.. al; 

II. Stelwagen. 
W. Zonneveld, 
F. Krijgsman, 
C. J. v. Tussenbroek 
W. G. C. Ililkes, 

I I Arnhem, 
n Velp, 
n Arnhem, 
o Doorwerth, 
» Wijnbergen, 
n Oosterbeek, 
» Arnhem, 
it Brummen, 
» Dieren, 
» llruminen, 
>. Angerloo, 
• Laag-Koppel, 

.. I. Sandt. 
(i. H. de Koning. 
(I. .1. Hussink, 
.1. Rothuizen, 
(i. Ilodt, 
M. Ilusser, 
I. II. v. Kiel, 
O. Iloeistoel, 
A. It. Schoonmun, 
.1. C. Guriniggelt, 
l i . J. II. lleijting, 
II. M. Ilcreudsen, 
gagnwL 

llutUTiiiim. 20 Mei: liet bouwen na een 
woonhuis aan de Oostorkude, voor rekening der 
gemeente; ingek. 12 bilj., uls: 
I.. de Neef Li., te llriclle. ƒ 21»,700 
W. v. Leeuwen, » Heilcvoetsluis, » 2U,6U0 
J. Schoenmeijer en A. 

Kos Koolhaalder, » Rotterdam, » 28,675 
A. Piena, » idem » 28,277 
A. P. P. Boef, > Kralingen, > 27,(00 

JI88 
7825 

» 7689 
ii 7540 
» 7470 
» 7250 
» 721» 
» 71)411 
» 655'J 
» 6530 
» «487 
» 5003 

te Rotterdam, ƒ 26.900 
» Kralingen, » 26.740 
» Rotterdam, » 26,500 
» idem I 26,460, 
I idem • 24,958 

A. l.ooijmun, . idem » 24,916 
Wed. tl. Cainesi & Co., » idem » 24,4:10 

AniNtrrduiii. 20 Mei: liet houwen van twee 
winkelhui/.!'!] en een magazijn met bovenwonin
gen aan het Rajienhurg 16, ouder beheer van 
deu architect ('. A. Itombach Czn.: Ingek. 23 
hilj.: minste insehr. waren: 11. N*op|>cu en G. K. 
stork, Amsterdam, ƒ23,240. 

Haarlem, 20 Mei: het vervangen van twee 
houten bruggen, eene over deu N'ieuwerkerker-
togt en eene over den Kagertogt, beide in den 
Lisscrdwursweg, door gemetselde gewolfbruggcn 
voor rekening van den Haurlouuiierineerjioriler; 
ingek. 6 bilj. als: 
P. J. van Mierlo, Sloten (N.-H.) » 7250 
W. Ilulsliosch, llennebroek « 6985 
II. Zuithof, Haarlem » 6834 
W. Uokhoveu, Gouda . 5800 
F. L. van Looij, lloutrijk-en-Polanen «5618 
J. I.. de Jongh, Ameide I 5546 

Helder, 20 Mei: het doen van eenige ver 
anderingen aan de gemeentescholen no. 3, 5 en 
8; ingek. 14 bilj., al»: 

school school school 
no. 3 no. 5 no. 6 

Helder. /' 1260 ƒ 3190 ƒ 3998 idem 1340 3600 4200 
idem 1189 3500 4260 
idem 1228 2MN1 4400 
idem II «O 3(00 4300 
idem 1199 3500 4280 
idein 1260 3080 4300 
idem 1350 3500 4444 
idem 1259 3088 3«72 
idem 1318 3598 4338 
idem 1220 

idem 1249 3098 3874 
idem 130C 3400 4222 
idem 1310 3470 

Gebr. Klein, 
G. Moorman, 
A. Korll', 
J. F, Philips, 
.1. Korlf. 
A. GraalT, 
S. Krijnen, 
D. de Vries, 
P. Spruit. 
P. Verheij, 
W. de Jong, 
De Waard en 

Wijker, 
,1. Duinker, 
II. Peeters, 

Apeldoorn. Het bouwen van een muur voor 
de gasfabriek is gegund aan Joh. Wegenf, te 
Apeldoorn, voor 190. 
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Amsterdam, 13 Mei: betverbouwenTaneen 
jiercoel aan de l.eidsehestraat, onder beheer van 
den architect l i . Bij voets (•/.; ingok. 22 bilj.. als 
E. H. Kuijpers, tc Xicuwei-amstel, / 13,780 

» Amsterdam, » 13,020 
I idem 
» idem 
» idem 
» idem 
v HuiksliH>t, 

|B Amsterdam, 
idem 

A. Aalders, 
J. P. Cornelisse, 
J. P. Rieken, 
A. Paans, 
0. Woud, 
W. Groeve, 
A. J. v. Lens, 
H. C. Dorlas, 
J. Koster, 
11. tlciidrix, 
C. J. Maks Jr.. 
E. H. Helle, 
H. J. Meekers, 
C. J. Maks, 
K. ,1. li. v. Demote, 
Ph. A. Warners, 
J. Geleijns, 
1, F. Prenzler, 
P. Groenboll' en A. 

G. Haak, 
Gebr. Fsvoldt, 
J. J. Rookholst, 

idom 
idem 
idom 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 

idem 
idem 
idem 

13.300 
I 12.800 
I 12.400 
» 12,221 
I 11.000 
» 11,050 
» 11,'joo 
» 11,900 
» 11,890 
• 11,806 
» 11,800 
» 11,686 
I 11,650 
• 11,590 
B 11550 
I 11,494 

11,150 
» 10,960 
I 9.960 

9,900 
Ziciik-.ee. 13 Mei: het bouwen van twee wo. 

ningen. bet maken van eon geinetselden reserve-
bak en hot bevloeren van oen gedeelte van don 
oesterput, voor de Maatschappij voor Oesterteelt 
ingek. 7 bilj, als: 
Js. Lammers, te Zieriksee, ƒ 8500 
J. v. Dijke, > idem • 3490 
H. C. v. d. bnde. a idem a 3158 
C. Timmerman, I idem » 3144 
H. Bezaans, » idem > 2890 
T. F. Wisse, » idem > 2635 
M. Paasse, I idem » 2564 

Lappcrsum, 13 Mei: het afbreken en weder
opbouwen van een hoerenhuis, voor F. J. Holman; 
ingok. 16 bilj., als: 
H. W. Rottsehiifor, 
L. Los, 
H. Smit, 
S. Meijer, 
A. J. Benninga, 
F. Dieters, 
L. Zeldenrust, 
L. Dekkers, 
H. Schreuder, 
P. Moorlag, 
J. Priet, 
A. v. Hezik, 
B . v. Eerde, 
H. Wieringa, 
J. Holtman, 
J. Pot, 
gegund. 

Kapelle a/d. IJsel, 14 Mei: bet bouwen van 
loodsen, bergplaatsen enz., aan de chemische 
fabrieken van M. 11. Saloinonson, onder beheer 
van den architect W. C. Coepijn, te Kralingen; 
ingek. 12 bilj., als: 
G. C. v. Hem, Rotterdam, ƒ 23,100 
R. Tiebout en B. Koert idem a 22,710 
A. P. P. Boef, Kralingen, > 22,000 
J. J. Gort, Rotterdam, > 19,980 
D. J. Mertens eu A. Teeuwen, Krimpen 

afd. Lek, • 19,390 
A. Langejan, Kralingen, » 19,300 
D. J. IJlenberg, Rotterdam, » 19,100 
H. Lagerwaard, idem » 18,888 

te Warl'um, ƒ 7495 
a Bedum, » 7400 
» idem » 7890 
8 idem • 7360 
» idem » 7320 
» Leilens, • 7300 
a Warfum, » 7300 
s Bedum, » 7230 
» Zuid broek, » 7220 
» Ten-Post, • 7150 
1 Bedum, • 7097 
a Kcrkdiïel, B 7008 
» Ten-Post, B 6900 
» idem B 6685 
» Loppersum, » 6450 
B Stedum, B 6388 

huis, voor I. Borst, onder bijlevering der mato-
Halm., onder beheer van den rrwrifatrt K. S. 
Haijkons Cz.; ingekomen 16 hilj., als 
li. 1'est man, 
L Los, 
F. Dieters, 
11. Nieland, 
11. Smit, 
I. Mekker, 
G. Wolthuis, 
A. J. Benninga, 
H. Lammers, 
H. v. Eerden, 
.!. Heïkens, 
J. Pestman, 
J. Pot, 
II. Stevens, 
W. Scheltens, 
J. Hïeteina, 

Niet gegund. 
Dezelfde aanbesteding met wijzigingen in het 

bestek; ingekomen 5 bilj., als: 

te Ton-Pcist, ƒ 6400 
n Bedum*. » f>400 
1 Leilens, » 6898 
» Warfum, •> 6889 
» Bedum, i mm 
s idem » 6350 
t idem - 6310 
t> idem n 5993 
n Delfzijl, » 5845 
» Ten-Post, » 56i0 

Appingedain, 
Ten-Post, 

» 5599 Appingedain, 
Ten-Post, o MUM) 

» Stedum. • 5495 
Appiugedam, 1 5485 

M Farmsum, 1 5391 
* Delfzijl, » 5346 

.1. Iloikens, te Appingedam, {4819 
H. Stevens, B idem i 4lis-, 
II. Diissoljoo, „ Delfzijl, B 461'J 
W. Scheltens, B Farmsum, B 44117 
.1. Hietoma, • Delfzijl, B 44(in 
gogimd. 

SEuiien, 14 Heli bet afbreken van bet restaui 
van hot gebouw van bet Bonhof aan de Markt 
met ingang, en het aldaar bouwen van oon 
woonhuis met aaiihehooreii, enz.; ingekomen '.) 
bilj., als 
VV. Korkmcijer, 
J. Schut, 
II. Ilaijtiuk, 
A. J. IJiterwijk, 
J. B. Ruijsink, 
A. J. Pasman, 
II. Rood. 
C. Bevelman, 

te Zutfen, 
I Hiiiiimicn, 
B Zutfen, 
. idom 
* idem 
B idem 
B Gorsel, 

Zutfe 
G. J. Cariuiggclt & Zn., • Brunmien, 
gegund. 

ƒ 13,3:111 
B 13,310 
B 13.201) 
B 13.180 
B 12.997 
B 12,883 
B 12,800 
» 12,7611 
B 12,38h 

Amsterdam, lfl Mei; hot veranderen en uitbreiden van den onderhouw met hot maken cn 
wederopriiiiiien van eene hiilphaan mot hulpbrug, hot ophoogen 011 verbroeden van den spoorweg 
en hot wijzigen van de spoorinrichtingen, alsmede het maken, leveren en opstellen van een 
plaatijzeren bovenbouw, alles met bijbehoorende workon voor een spoorweg-draaibrug over de 
Schieilainsoho Schie, in 2 perceelen en in massa, volgens bestek 393 der HolT. Llzoron-spoorwe" 
maatschappij; ingek. 28 bilj., ' als: 

Inschrijvoi-s en Woonplaats. perc. 1 perc.2 

A. Kortewog, 's-Hage, 
A. v. Kekem, Gouda, 
A. v. d. Meijdon Az., Hardinksveld, 

dezelfde, 
A. Korteweg, 's-Hago, 
M. L. Veenenbos, Brielle, 
C. v. Boven, Nieuweramstel. 
S. v. Leeuwen, Leiden, 
L. Kok, Llmuiden, 
Kon. fabriek van stoom- en andere werktuigen. Amsterdam 
Soc. anonyme de travaux Dyle ot Bacalan, l'arijs, 
Ned. SttM-iiubootniaatseliappij, Rotterdam, 
Kon. Ncderl. Grofsmederij, Leiden, 
Soc. anonyme do construction la Mctallurgique, Brussel, 
Nicaise et Deleave, La l.ouvière, 
Soc. anonyme des forges et Btenors do construction de la 

Bicsmc, Bouüioult, 
Pb. Verbruggen, Waddinksveen, 
E. W. Bogoinami, Helmond, 
11. A. Blok. 's Gravendeel. 
Ijzergieterij oPi-ins van Oranje", 's-Hage, 
li. A. Wiegerink, Groenloo, 
J. Scboenmeijer en A. Kos Koolhaalder, Rotterdam, 
L. J. Enthovon & Co., 's-Hage, 
.1. Ilillen Grave, 
H. Wienhoven, Schiedam, 
l'eiin en Bauduin, Dordrecht, 
l i . Wienhoven, Schiedam, 
J. Levètpie en Co., Herstal, 

ƒ 91,000 

84,277 
79,800 
84.900 
93,000 

84,840 

82,873 

85,858 

85,900 
84,700 

85,990 

77,880 

ƒ31,500 
26,785 
25,356 
27,900 
28,300 
24,370 

24,500 

26,990 

24,486 

23,549 

25,000 

30,350 

ƒ 105,300 

108,477 

125,000 

101.389 

J. Spruijt en A. v. Staveren, Kralingen, » 18,884 
Gebr. Lookhorst, idem B 18.024 
A. Rijneveld, Vlaardingen, » 17,890 
H. Degens Jr., Dordrecht, > 15,443 

<; e e r ( r u i d e n b e r g , 14 Mei: bet herstellen van 
rijspakwerken aan de buitenhaven, aldaar, onder 
het beheer der genie, te 's-Bosch; ingekomen 7 
bilj., als: 

M. Bot, J 888 
L. J. Volkcr Cz., B 735 
B . de Waerd, » 689 
T. de Groot, > 682 
G. v. Oord, » 671 
B. v. d. Heuvel, B 623 
M. Krols, » 587 
Raming » 1000 

Hoek, 14 Mei: het IKUIWOU eener nieuwe en 
het afbreken der bestaande pastorie der Ned. 
Iliiv. gemeente; ingek. 4 bilj., als: 
P. Duivestein, te Zaamslag, ƒ 6118 
C. Platteeuw, » Hoek, » 5984 
J. Kolijn, » Neuzen, » 5700 
M. D. de Putter, s idem > 5697 

Nog niet gegund. 
UeliYiJI, 14 Mei: het bouwen van een heeren-

Echt, 16 Mei: het houwen eener nieuwe 
school met onderwijzerswoning en raadhuis, 
onder beheer van de architecten .1. Kayser, te 
Venloo, en Joan Speetjens, tc Roermond; ingek. 
7 hilj,als: 
V. I.audi, te Sittard. ƒ 30,200 
G. Mestrum, i Maasbracht, B 29,835 
Jean Verlaok, B Kessel, B 29,790 
J. I'li.el,., , Echt, > 29,500 
G. Hoi kei s. . Sittard, > 28,500 
Wed. II. C. Jansen, s Maasbracht, » 20,153 
P. J. llbacbs, . Nieuwstad, » 25,888 

Hellhulsen, 16 Mei: hot verbouwen en 
restiureeren van don toren en een gedeelte der 
kerk van de R.-K. gemeente; ingekomen 7 
bilj., als: 
Groenedaul, tc Nederweert, f 8449 
Pollard, B Maasniel, > 3420.56 
Phonnings, B Kessel, B 3283 
Baeten, » Roggel, » 3149 
De Leroy, > Kessel, B 2990 
Reijnders, > Home, s 2909 
Van Wijngaarden, » Kessel, • 2821 
gegund. 

Hoornenburg. 16 Mei: het vergrooten der 
R.-K. pastorie te Doornenbnrg, onder beheer van 
den architect II. Th. Roolols Jz., te Arnhem; 
ingek. 8 bilj., als: 

te Doornen burg, ƒ 6490 
B Lont, , 6400 
> Doornenburg, » 5200 
> Eist, > 6135 
» Didam, < 4658 

J. Witjes, 
W. L. Gerritsen, 
II. Janssen, 
Tb. Span, 
H. Jansen, 
J. Hofstede en B. 

Kelderman, 
J. Witjes, 
J. Lelivelt, 
Raming 

') Arnhem. 
• Doornenburg 
B idem 

» 4468 
» 4177 
» 3845 
> 4150 

i: in in en. 16 Mei: het amoveeren en weder
opbouwen van een bovenzaal c. a., onder beheer 
van don architect E. Kliphuis; ingok. 1 bilj. van 
J. Kuik, te Westenesch, voor ƒ 1392 
Raming B 1894 

s-llagc. 16 Mei: het uitbreiden van het 
scheikundig laboratorium, te Leiden, onder beheer 
van het ministerie van binnenl. zaken; ingek. 5 
bilj., als: 

te Leiden, 
B idem 
B Haarlem, 
B Leiden, 
B idem 

J. Boom, 
J. Verhoog, 
J. S. v. Velthiii/en, 
P. L. v. Eikel, 
G. Splinter, 
Raming 

Amsterdam, 16 

ƒ9889 
B 9528 
> 9430 
B 9387 
B 8832 
> 8860 

Mei: de gewone onder
houdswerken aan de huizon, torens, jioorten, de 
gebouwen van bet onderwijs, der politie en 
brandweer enz.; ingek. 6 bilj., als: 
A. v. Wensveen, te Amsterdam, 
G. Woud, B idem 
R. Repko, , idem 
J. II. Meijer, » idem 
F. G. Degonhardt, B idem 
J. Oldigs, > idem 

's-Bosch, 16 Mei: het bouwen van acht 
beneden- en negen bovenwoningen, alsmede een 
hnutloods in de Vun-Rerkclstraat, voor Hubert 
van de Ven; ingek. 5 bilj., als: 
A. Beks i . Zn., 's-Bosch, 
J. v. Rijt en Gebr. v. d. Struijk, 

Oosterwijk, 
F. v. Hout, 's-Bosch, 
J. Scbaafstra, Amsterdam, 
C. Janssen & Zn., 's-Bosch, 

Apeldoorn, 16 Mei, voor rekening der ge
meente: lo. liet leveren van bloemen voor net 
Oranjopark; ingek. 3 bilj., als: 

ƒ 11,800 
8 10,98(1 
, 10,700 
> 10,200 

9,800 
9,660 

ƒ 14,918 

> 14,696 
> 14,026 

12,848 
12,810 

T. Docter, te Apeldoorn. ƒ 74.90 
A. Broekhoven, B idem •> 59.— 
J. IJ Niesink, « idem • 54.67 
gegund. 

SO. het leggen van een kei- en klinkcrbestra-
ting over eene gezamenlijke lengte van 100 M-. 
en het bestraten met klinkers van het paardon-
spoor over eene lengte van 100 M., mot open 
goten in de Brinklaan. aldaar, inet bijlevering 
der daartoe benoodigde materialen, arbeidsloonen 
enz.; ingek. 5 bilj., als: 

te Apeldoorn, ƒ 1096 
566 
28:: 
l'.IS 
5011 
485 
M l 
MO 
210 
MO 
ten 
us 
227 
M l 

perc. idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

, 1,'Ch. Wegerif, 
2, dezelfde, 
3, dezelfde, 

B 4, dezelfde, 
» 3 en 4, J. v. d. Braak 
B 3 cn 4. .1. Wegerif, 
> 1, H. Mouw Tz., 
B 2, dezelfde, 
B 3, dezelfde. 
I 4. dezelfde, 
B 1, A. Viilink. 
B 2, dezelfde, 
• 3, dezelfde, 
B 4, dezelfde, 
Nog niet gegund. 
Ierseke, 16 Mei: het opbreken der oude 

Keistraat, het maken van oen riool, zinkputten 
en goten, benevens trottoir en het bestraten mot 
nieuwe keien van de Vierstra.it en de I.angeville; 
het bestraten van de Dreef, de Oosterstraat, de 
Zauddwarsstr.iat en een gedeelte van de Paarden
markt, en hot leveren en leggen van ijzeren 
goten; ingekomen 5 bilj., als: 
A. de Groot, te Vucht, ƒ 3207 
Van Dijk-Petit, B Bergen-op-Zoom, B 3167 

B Kapelle. B 3099 
• Goes, B 3093 
B Ierseke, • 3088 

f 3138.47 
Mei, voor rekening der ge-

M. v. d. Linden, 
J. v. Dijke Hz., 
II. Bezaans, 
X. Timmerman, 

te Zieriksee, 
a idem 
i) idem 

idem 
Bo. schoolgebouwen voor het lager onderwijs; 

ingek. 4 bilj., als: 
J. v. Dijke ilz., te Zieriksee. ƒ 963 
M. Paasse, •> idem » 951 
J. Kartels, B idem B 934 
II. Bezaans, l idem B 839 

Alle perceelen aan de minste inschr. gegund. 
Terbora, 17 Mei: hot maken van een wijn

kelder en bijkomende werken voor G. A. Deur-
voi-st onder lieheer van den architect H. J. L. 
Ovink: minste inschr. II. I. Massolink. te Doeti-
chem. voor ƒ 2729; gegund. 

I.ori, bom. 17 Mei, onder hot beheer der 
genie, aldaar: lo. hot herstellen van metselwer
ken in forten bij (iorichein; ingek. 1 bil.], van 
A. de Gi-oot Cz., te Ileukeluin, voor ƒ 1890 
Raming » 1700 

2o. het doen van heistellingen aan werken en 
gehouwen te Woudrichom, te Loevostein en de 
forten bezuiden de Waal en do Merwede; ingek. 
6 bilj.. als: 

te Woiidrichem, f 32.13 
» idem s 3230 
• idem 

B Gorichem, 
B Woudrichom, 
» idem 

Dronkers, 
Foudraine, 
L. Laban, 
Hauling 

l l i i r l l i igei i , 16 

ƒ 2220 
B 2151 

2148 

meente: lo. het baggeren der verschillende 
havens van de gemeente Harlingen, minstens 
30,000 M ' ; ingek. 4 bilj., als: 

per M 3 

ƒ 0.30 
s 0.24 
. 0.235 
B 0.20 

H. Smit, te Almenum, 
G. Bos Az., • Dordrecht. 
J. v. Houwelingen, » Amsterdam, 
D. Volker, . Dordrecht, 
gegund. 

2o. de verkoop van den opstal van het pand. 
staande in wijk I, no. 32 en 33; ingekomen 6 
hilj.. als: 
K. Hagedoorn, te Harlingen, ƒ 188 
Gebr. J. en J. Posthuma, . idem B 119 
L. Strak en J. Huisman, B idem B 57 
J. de Boer. » Leeuwarden, • 10 
J . Langenhnrst, > Harlingen, > 4 
F. J. Schaafsma, • idem l 2.75 
gegund. 

Z i e r i k s e e . 16 Mei, door het gemeentebestuur: 
hot uitvoeren van onderhoudswerken, vernieu
wingen en herstellingen aan do gebouwen en 
andere werken, in 8 |iereeelen. 

lo. openbare gebouwen; ingok. 4 bilj., a l 

F. A. de Juode, 
lï. A. Kentie, 
C. Vorzijl Hz., 
I). Sizoo, 
G. Struik, 
M. v. Gooi, 
Raming » 3725 

Wlmarkerke, 17 Mei: bet verbeteren on on 
lerboiiden dor waterkoerende werken aan den 
Aiina-I'risopoldor, ged. '87;"88; ingekomen 4 
bilj.. als: 
A. v. Popering, te Bruinisso, 
S. Blok, s Kortgene. 
P. v. d. Berge, , Kolijnsplaat, 
C. Bolier Cz., •• Bruinisse, 
Raming 

Ketterdam, 17 Mei: de levering van 3 ijzeren j H. J. Nedèrhorst 
scheopsboeien en 3 ijzeren schroefankers met IJ. Visser Gz., 
kettingen; ingek. 4 bilj., als: 

scheeps- schroef-
boeien ankers 

B . Wilton, Rotterdam, ƒ 1126 
Ned. Stoomboot

maatschappij, idem 1140 
Burgerhout & Za, idem 795 
Penn en Bauduin, Dordrecht, 888 

Amotrrdam, 17 Mei: het bouwen van oen 
stonm-diatnuntsiijperij. op een terrein aan de 
Nieuwe-Achtergracht onder beheer van den 
architect J. W. Meijer; minste inschr. E. R. 
Kuipers, te Nieuweramstel. voor ƒ 27.435. 

's-Hace, 17 Mei: het bouwen van 15 woon-! B. v. d. Worp, 
huizen voor de coöperatieve boiiwvereeiiiging I 11. Korteling. 
BLaan-van-Moerdervoort", tot het bekomen van II. Steenbergen, 
eigen woningen, onder beheer van den architect | gegund 
J. H. Eshuijs; ingek. 14 bil | , als: 

H. C. v'. d. Ende 
II. Bezaans, 
W. Dartels, 
.1. v. DijKc Hz. 

te Zieriksee, 
idem 
idem 
idem 

f 2869 
2349 
2300 
2197 

2o. kaaimuren; ingekomen 5 bilj., als 
M. Paasse, te Zieriksee, 
H. C. v. d. Ende, B idem 
I. Lammers, B idem 
J. v. Dijke Hz., B idem 
M. v. d. Linden, » idem 

3o. beschoeiingen en paalwerken; ingekomen 
6 bilj.. als: 
W. Bartols, te Zieriksee, 
P. Bodt, • idem 
'1'. F. Wisse, 8 idem 
.1. Bartols, B idem 
.1. v. Dijke Hz., B idem 
A. Geeis, • idem 

4o. bruggen; ingek' 4 bilj., als: 
P. Bodt, te Zieriksee, 
W, Battels, » idem 
II. Bezaans, » idem 
'1'. F. Wisse, > idem 

So. hot Sas; ingek. 8 bilj., als: 
W. Bartels. te Zieriksee, 
T. F. Wisse, » idem 
H. Bezaans. » idem 

6o. riolen; ingek. 6 hilj., als: 
J. v. Dijke Hz., te Zieriksee, 
M. v. d. Linden, » idem 
•I. Lammers, B idem 
M. Paasse, > idem 
H. C. v. d. Ende, » idem 

7o. schoolgebouwen voor het middelbaar onder
wijs; ingek. 6 bilj- als: 
P. Bodt, te Zieriksee, f 678 
A. Geers, . idem » 602.96 

ƒ 692 
B 890 
B 885 
B 863 

789 

ƒ 846 
8 793 
» 793 
8 730 
B 718 
8 708 

ƒ 839 
B 791) 
> 724 
» 699 

ƒ 310 
> 233 
» 219 

ƒ 685 
» 627 
8 605 
B 599 
» 584 

599 J. de Jonge. te lliezelinge, ƒ21 130 
559 B.den Extorv. d. Brink, B Krubbcnijijke, » 20,900 
529 L. Willems, B Solzato, » 20 490 
619 G. D. Bolier, 8 Sliedrecht, • 211,430 

C. dn Wilde, B Kattendijke, i 20.400 
M. v. .1. Hoek, a Neuzen, i 2U.376 
.1. Jansen, « idem » 19.928 
D. Tholens, . idem » 19,749 
J. v. Eek, 8 Hardinksvold, » 18 900 
A. v. d. Beek. s Zaamslag, B 18.600 
J. Tollenaar, a Neuzen. » 18.630 
II. Klaasson, B Zaamslag, a 16.597 
P. A. v. d. Velde, B Neuzen. . 18,126 

l.iMiti.i, 18 Mei: het eenjarig onderhoud der 
kazernegebouwen en/... te Schoonhoven, onder 
bet beheer der genie, te 's-Hage (herbesteding); 
ingekomen 2 bilj., als: 
G. do Vos, te Schoonhoven, ./' 1670 
.1 .lansen, B idem s 1498 
Raming i 1550 

Wilhelminodorp, 18 Mei: het bouwen van 
een nieuwe graanschuur met stallen, nevengebou
wen wagenhuis enz., op de hofstede Hntigelsdijk, 
in den Wilholmiiiapolder; ingok. 6 bilj., als: 
M. v. d. Linde, te Zieriksee, f 20.500 
L. D. v. d. Linde, B Kortgene, a 20,478 
F. P. Wisse, 8 Zieriksee, • 20,296 

3100 i B. den Etter v. d. Brink, I Krabboudijke, i 19 600 
3066 i P. Dronkers, • Kapelle, B 19.480 
3041 IW. J. v. d. Weert. B Goes. B 19,246 
2999 | Gunning voorbehouden. 

(•oiida, 18 Mei. voor rekening der gemeente: 
ie hei- en fiiiideeringswerkon aan het retorten-
huis voor de gemeente-gasfabriek; ingekomen 9 
bilj.. als: 
W. Bokhoven, 
K. Hollander, 
C. P. W. Dessing, 
Ph. Verbruggen. 

8 2146 j Joh. de Jong Wz., 
ƒ 2161.20 P. A. Burghout, 
f Iu V I . 

ƒ 870 
765 

te Gouda, /' 6455 
B idem 1 6448 
A idem » 0290 
B Waddinksveen, » 6137 
a Gouda, B 6120 
» idem » 5970 
a idem » 5843 
B Papendrecht, I 5630 
B idem 8 5446 M. Visser, 

Hovenier 18 Mei: het doen van eenige ver
bouwing aan een woon- eu winkelhuis van A. 
Schrader, aan den Brink, onder boboer van den 
architect G. te Riele Wz.; ingok. 11 bilj., als: 

I. S|iool, 
G. licltman, 
II. li. Lopping, 
K. v. Leusden, 
G. Hofstee, 
.1. Pot Jz., 
II. Visscher, 
II. Lammers, 

Devontei 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/' 3007 
. 2'.i98 
8 2910 
B 2900 
a 2842 
» 2<00 
» 2777 
» 2767 
8 2741 
« 2588 
8 2574 

S. II. Fernfln, te Scheveningen, ƒ 75.000 
C. G. Poptit, B idem a 74,600 
A. de Haan, B Rotterdam, B 74.500 
G. A. v. Spanje, B idem a 74.200 

London, a Haarlem, a 74.000 
J. (.'. Pietersen, B 's-Hage, >• 78,000 
A. C. Paardekooper, a idem a 72,920 
J. L. Weides Jr., A idem a 72,410 
W. P. Teeuwissen, a idem a 72,380 
C. Fillers & Zn., • Haarlem, a 70,700 
H. It. Mir.inde, > °s-Hage, a 68,750 
M. J. Houtman, a idem » 67,474 
1'. C. cjuist, > idem » 66,5110 
J. v. d. Ham, a idem a 59,290 

(•ouda, 17 Mei: het vervangen van gemet
selde waterdorpels door hardsteenen onderdot-(ie!s 
c. a. aan het hospitaal en hot verbeteren van 3 
woningen voor gehuwden te Gouda, onder hot 
beboer der genie, tc 's-llage; ingek. 5 bilj., als 
II. J. Nedèrhorst 
W. Bokhoven, 
B. Hoogerwaard, 
C. J. Koot, 
W. v. d. Broek, 
Raming 

te Gouda, 
idem 
idem 
idem 

rtrecht, 

1795 
1755 
1664 
1489 
1140 
1550 

\cn/ ,rn. 17 Mei. voor rekening der water
keering van den calamiteusen polder Nieuwe 
Neuzen: lo. hot maken van onderhoudswerken 
en van werken tot dijksverbeterhig en steen-
glooiing; ingek. 7 bilj., als 
E. de Maat, 
II. Klaasson, 
C de Wilde, 
L. Koole, 
P. A. v. d. Velde, 
A. v. d. Beek, 
D. Tholens, 

te Hansweerd, 
> Zaamslag, 
a Kattendijke, 
B Neuzen, 
» idem 
> Zaamslag, 
» Neuzen, 

/ 25.791 
B 25,090 
a 25,690 
a 25,585 
a 25,550 
a 25,208 
B 24,969 

2o. het maken van werken tot oeververdedi 
ging; ingek. 15 bib., als 
A. v. Popering, 
J. Bruggeman, 

te Bruinisse, 
» Hansweerd, 

f 21,986 
B 21,500 

Keuzen, 18 Mei: hot driejarig onderhoud van 
de uitwateringswerken, behoorende tot het ka
naal van Neuzen, Nodorlaiidsch gedeelte, onder 
liet beheer der genie, te Breda; ingekomen 6 
hilj., al: 

te Neuzen, 
a idem 
B idem 
a idem 
B idem 
8 idem 

ƒ 3886 
> .1681 
B 3600 
B 3420 
a 3349 
» 3079 
B 4220 

het verstraten van een 
en het maken van nieuwe 

ildaar; ingekomen 5 

ƒ 3783 
a 3454 
a 3071 
a 2966 
a 2650 

P. Walraven, 
C. de Smidt Cz., 
S. v. Rees, 
L. Kisile, 
M. I). do Putter, 
A. Tholens Dz.. 
Raining 

Wolvega. 18 Mei: 
gedeelte koihestrating 
klinkerpaden en goten, 
hilj.. als: 
II. Zwauejiol, te Kampen, 
Joh. Nijholt, a Wolvega, 
E. Groenink, a Steenwijk, 
F. Aherson, 8 idem 
P. A. Bottinga, a Leeuwarden, 

f a o c s . IK Mei, door hot bestuur van den polder 
de Breede watering bewesten Ierseke: lo. het 
leveren en lossen van gesorteerde Vilvoordsche 
steen; ingek. 3 bilj.. als: 
J. M. Dekker. ' te Sliedrecht, ƒ 4240 
J. Koulcuiaus. a Niel, a 423G 
J. van Eek. a Hardinksveld, a 3097 
gegund. 

2o. bet leveren en storten van gewone Doornik-
sche steen; ingek. 4 bilj.. als: 
A. Tholens, te Neuzen, 
J. v. Eek, a Hardinksveld, 
J. v. d. II...k. a Middelburg, 
P. A. v. d. Velde, B Neuzen, 
gegund. 

3o. het verlagen van den vloer der Wemol-
dingsche sluis; ingek. 8 bilj., als: 
J. de Jonge, te Biezelinge, ƒ 14,100 
L. Luuk, B Hansweerd, » 14,000 
P. J. Staal en A. 

Goedemondt, B idem 3 13,990 

ƒ 3400 
1 3125 
B 2996 
a 2988 

I 

http://Ziciik-.ee
http://Vierstra.it


B I J V O E G S E L 
D E O P M E R K E R . VAN 

P. Dnittken, 
C. de Wilde Az., 
J. Kristen. 
J. C. Beaufort, 
J. v. d. Linde, 
gegund. 

4o. het eenjarig 

te Kapelle, 
• Kattendijke, 
» Wenieldjnge, 
I idem 
•> Kattendijke, 

ƒ 11,989 
i 11,978 
» 10,990 
» 9,900 
a 9.744 

. n ondei-houd der sluizen, ge 
houwen, booten, peilschalen, enz. over het dienst 
jaar 1887—88: ingek. 3 bilj., als: 
P. Dronken, te Kapelle, / 2150 
D. v. .Maris, i idem » 2(11:1 
J. v. d. Linde. » Kattendijke. » 19,16 
niet gegund. 

6o. het maken vai 
5 bilj., als: 
P. Dronken, 
P. .1. Staal. 
D. v. Maris, 
J. v. d. Linde. 
J. C. Beaufort, 
gegund, 

6o. het verlagen van de bodems van zes steenen 
heulen onder Kattendijke en 's-Heer-Arendskerke; 
ingek. 7 bilj., als: 
J. Koster, te Wemeldinge, 
P. Dronkers. » Kapelle 
P. J. Staal. » Hansweerd, 
D. v. Maris, • Kapelle. 
J. v. d Linde, » Kattendijke, 
J. I'. Heaulbrt, * Wemeldinge. 
gegund. 

Zieriksee, 18 Mei: de vernieuwingen, her
stellingen en leverantién, behoorende tot do ge-
woneaarde- kram-, rijs-, steenglooiing- en andere 
werken aan de zeedijken van het waterschap 
Schouwen over 1887, in 6 perceelen, bij inschr. 
en opbod: perc. 1, district Zuidhoek; ingekomen 
10 blij., als-

vier houten heulen; ingek. 

te Kapelle, ƒ 600 
i Hansweerd, n 556 
i Kapelle, a 433 
» Kattendijke, > 421 
» Wemeldinge, » 395 

/ 780 
'» 518 
. 50(1 
» 451 
» 442 
» 410 

Porc. 6. district Langcndijk cn Brouwershaven: 
ingek, 6 bilj.. als: 
l l . Holier Cz.. Rilland-Bat, f 4500 
P. Vink, Xoordgouwe, » 4200 
S. üczuijon, Ouddorp, « 4150 
C. Kappers, Bro i iwei - shaven , » 4100 
W. Ringelberg, Uuivendijke, . 4100 
H. C. v. d. Ende. Zieriksee. a 4000 

Gemijnd door W. Ringelberg, te Duivendijke, 
op ƒ 3950. 
Nog niet gegund. 

's-Hage, 18 Mei, onder beheer van het 
ministerie van watei^t. enz.: lo. den aanleg van 
een gedeelte kanaal met bijbehoorende kunst
werken, van nabij den St.-Antoniedijk (gcm. 
Dieinen), tot de Oude Vecht tc Nichtevecht; 
ingek. 8 bilj., als: 
.1. j . Bekker, te Lent, ƒ 1,587.000 
C. J. Hartog, Nijmegen, 

en F. W. llekker, » Sliedrecht, • 1,399.000 
H. Th. Wiegerink, a Groenloo, » 1,868 000: 
A. Volker Lz., . Sliedrecht, » 1,290.000 
L. J. v. d. Steenhoven, a Dordrecht. » 1,259,855 
W. P. de Vries. . Rossum, » 1,209,000 
G. A. v. Ilattem, » Sliedrecht, • 1.207,000 
S. H. Fernini, te Scheveningen, » 1,176,900 \ 
Raming • 1,400.000 

2o. de uitvoering van werken tot verbetering I 
van de rivier de Maas, onder de gemeenten 
Maasbracht cn Wessem; ingek. 7 bilj., als: 

I straatweg, in 2 perceelen ieder van 100.000 of 
in massa; ingekomen 3 bilj., als: per M. 

I L. ,1. Post, lieerde, voor 100,000 / 12.6:, 
I Wed. B . Berends ten Kate, 
j Kampen, » 100,000 » 12.25 
Gebr. v. Hasselt, Kampen, voor de massa I 11.37 

2o. het vervoeren en leggen van 190,000 nieuwe 
straatklinkers op den Kampei straatweg, mot 

I bijlevering van zand tot ophooging cn tot dek-
! kmg, cn het verleggen van ongeveer 3800 M 1 

loud klinkerwerk met het vervoeren der klinkers 
en van de puin; ingekomen 3 bilj., als: 
II Steenbergen, tc Kampen, f 1395 
J. Wijnholt, a idem » 1173 
D. Zwanepol, » idem a 950 

3o. het geheel bestraten van den Naaldeweg, 
lang 1403 N B breed 2.50 M., het vervoeren van 
10.000 klinkers, het leveren van het benoodigde 
rivierzand, tot ophooging en bit dekking en het 
leveren van 250 M 3 zandgrond of aarde op de 
bermen van den Kamperstraatweg en den 
Naaldeweg, op 60 plaatsen; ingek. 4 bilj., als: 
C, Visscher, te Kampen, ƒ 1550.50 

1500 
999 
949 

A. v. Popering. Bruinisse, /' 7600 
C Bolicr Cz., idem » 7500 
W. Ringelberg. Duivendijke. a 7376 
J. dc Rijke Jz.. Siijansland. a 7200 
G. Bolier, Scherpenisse, a 7*80 
D. Bolier Cz„ Rilland-Bat, a 7060 
J. de Hjjke Jr.. Stavenisse, » 7000 
C. de Wilde Az., Kattendijke, a 7000 
H. C. v. d Ende, Zieriksee, a 7000 
J. v. Strien. idem a 7000 

Gemijnd door J. do Rijke Jr., te Stavenisse, op 
ƒ 6975. 

perc. 2, district Borrendamme; ingek. 9 bilj., als: 
SUL» r, Diru-j n». ƒ 1 7 0 0 0 

a 16.000 
a 16.000 
a 15.600 
a 15.600 
11 15,300 
a 15 3001 
a 15.190, 
a 16,(XX 

Ende, te Zieriksee 

Smeets, tc Maasevck, J 29,700 
G. Straatman, a Linne' a 29,680 
G. J. Mol, a Kuilenburg, a 26.300 
G. Mestrom, a Maasbracht, a 25,875 
W. P. de Vries, a Rossum, a 25,490 
J. A. II. v. d. Venne, a Bree, B 25.275 
J. Hillen, a Grave, a 20,876 
Raining » 26 000 

«red». 18 Mei: het geheel afbreken van 
twee |ierceelen. get. B nos. 217 en 216, staande 
in de Nieuwstraat, te Breda, en het daarter-
plaatse bouwen van eene R.-K. armenschool voor 
meisjes, met bijlokalcn enz., onder beheer van 

D.'ïliiliiü- Cz', Ïiiliaud-Bat, 
A v. Popering. Bruinisse. 
W. Ringelberg, Duivendijke. 
J. dc Rijke Jr., Stavenisse, 
H. C. v. d. Ende. Zieriksee, 
.1. dc Rijke Jz.. Siijansland, 
C. Bolier Cz.. Bruinisse, 
G. Bolier, Schi'i-|ieliissc, 
J. v. Strien. Zieriksee. 

Gemijnd door H. C. v. d. 
op J 14,900. 

Perc. 8, district Flanwci-s; ingek. 12 hilj., als 
J. Briiggeiuan, Hansweerd, 
A. v. Popering. Bruinisse. 
D. Bolicr ('/.., Rilland-Bat, 
C. Bolier Cz... Bruinisse, 
11. J. Roiiieijn. Burg. 
W. Ringelberg, Duivendijke, 
J. v. Strien. Zieriksee, 
H. Barrevoets 1 lz., Kerkwervs, 
G. Bolicr. Scherpenisse. 
J. Lindenbergh Jr.. Wemeldinge 
C. de Wilde Az., Kattendijke. 
H. C. v. d. Ende, Zieriksei 

Gemijnd door J, 
ƒ 7725. 

Perc. 4. district Koudekcrke 
bilj., als: 
A. v. Popering, Üriiinisso, 
W. Ringelberg. Duivendijke, 
G. Bolier. Scherpenisse, 
J . v. Strien, Zieriksee, 
l i , .1. Romeijn, Burg, 
C. Bolier Cz., Bruinisse. 
11. Berrevoets Hz, Kerkwerve, 
H. U. v. d. Ende, Zieriksee. 

A. C. v. Zevenbergen. 
C. de Kanter, 
A. Mol, 
Ant. Dielen, 
Th. Kessel, 
J. v. Dienderen, 
A. v. Gils. 
Th. Errulens. 
W. v. Oosterhout, 
A. J. Wierex, 
•I. T. l i . Vermeulen, 
A. v. d. Heiden, 
J. Mol. 

Woerden, 18 Mei: 

to Breda, 
B idem 
1 idem 
> idem 
• idem 
• idem 
• idem 
v idem 
ft idem 
» idem 
a idem 
» idem 
• idem 

/ 12,450 
a 12,445 
a 11,849 
» 11,838 
a 11,834 
a 11,800 
a 11,758 
.1 11,299 
» 10,380 
» 10,220 
» 10.197 
» 10.100 

10.060 

8750 
» 8500 
» 8200 
» 8000 
11 8000 
» 80(.0 
.1 7900 
» 7900 
a 7880 
a 7800 
» 7753 
a 7750 

Strien, te Zieriksee, op 

ingekomen 8 

/' 6000 
'0 4800 
» 4700 
» 4700 
a 4700 
a 4600 
a 4500 
I 4500 

Gemijnd door 11. J. Romeijn, te Burg, op 
ƒ 4475. 

I'ei.-. 6, district Scharcndijke; ingek. 9 bilj., als 1 
A. v. Popering. Bruinisse. ƒ 7000 
D. Boli.-r Cz., Rilland-Bat, a 7000 
C. Kappers, Brouwershaven, a 6400 
S. Bezuijen, Ouddnrp, a 6400 
H. J. Romeijn, Burg, a 6400 
C. Bolicr Cz., Bruinisse, » 6300 
W. Ringelberg, Duivendijke, t 6250 
H. C. v.'d. Ende, Zieriksee, a 6200 
P. Vink, Nonrdgouwe. a 6100 

Gemijnd door P. Vink, te Noordgouwe, op 
ƒ 6075. 

het herstellen van muren 
.. daken van het kasteel tc Woerden, onder 

het beheer der genie, tc Utrecht; ingekomen 4 
; bilj.. als: 
('. Fluijt. te Woerden, ./ 2180 
G. de Goederen, a idem a 2100 
A. Knteres, » idem a 1900 
G. Brandseu, a idem a 1793 

Het biljet van den minsten is van onwaarde, 
daar het niet ouderteekend is. 

Rozrndaal, 18 Mei, voor rekening van het 
waterschap Mark en Dintel: lo. herstellingen cn 
verniemvingen van aarde-, kram-, rijs- cn sluis-
werkcu. met kunstwerken op en langs het jaag
pad mitsgaders het maken en inhangcii van 
twee hooge vloeddcuren en het eenjarig onder
houd dier werken; ingek. 12 bilj., als: 
W. Lock. te Steenbergen, J 6500 
J. A. v d. Mcijden, a Hardinksveld, a 6450 
II. W. Soglioer, a Fijnaart, a 6358 
P. Bogaarts, a Standdaarbuiten, a 6340 
I.. Lenoir Jr., » Willemstad, a 6250 
A. Bleilevens, » Made, a 6197 
Gcr. de Rouij, a Dinteloord, a 6119 
A. Oosters, a Willemstad, a 5947 
C. Vriens, » Dinteloord, a 5897 
C. de Grunt, a Sliedrecht » 5746 
H. Commissaris, » Dinteloord, a 5726 
gegund. Raining /' 6226 

. ..ampen 
H. v. Wemen, a idem 

i .1. Wijnholt, a idem 
D. Zwaucpol, a idem 

Dc gunning is nog aangehouden. 
Groningen, 18 Mei: het uitvoeren van 

eenige schilder- en verfwerken in de lees- en 
speelzaal van de vereeniging ade Harmonie"; 
ingek. 4 bilj., als: 
.1. Schaap en H. Boer, te Groningen 
J. H. de Vries, a idem 
II. Walstra, a idem 
G.J.SchultenscnD. Duuijes, B idem 
gegund. Raming / uou 

Delft, 18 Mei: dc levering van verschillende 
metalen voor de artillerie-inrichtingen, minste 
inschr. waren: 
Perc. Kg. 

1, 80,000 loud in staven. J. Marx, 
Amsterdam, ƒ11,736 

2, 27,600 zink, A. I). Hamburger, 
Utrecht, 

8, 8,840 staal, G. dc Voogt, Am
sterdam. 

4. 1,320 staal, DikemaenChabut, 
Rotterdam, 1 694 

5. 1,005 kopal, messing enz., 
Gebr. II. E. en J. v. d. 
Heide, Delft, a 972.70 

6. 8,100 bladen blik, Rietschoten 
en Huuwcns, Rutterdam, a 369.43 

7. 400 phusphi rtin. R. S. Stok
vis & Zn., Rotterdam, a 684.60 

Delft, 18 Mei: de levering van diverse hout
waren voor de artillerie-inrichtingen; minste in
schr. waren: 
Perc. 

1, 

ƒ 1278 
» 997 
» 873 
a 620 
f 650 

4,910.50 

1,007.16 

997.50 

1220 

a 2508.50 

280 

1374.89 

f 0 * A ' 1 

20. het uitbaggeren der rivier in 4 perceelen 
en in massa; ingeschreven als volgt: 
perc. 1, 1600 M ' M. Millissen, Standdaarbuiten, 

ƒ 680 
s 2, 1600 « C. v. Oers. Oudenbosch, a 625 
B 8, 2800 » C. v. Aart, Gastel, a 935 
a 4, 8200 » M. Millissen, Standdaar

buiten, a 1110 
Massa, 9300 M' ; ingek. 2 bilj., als: 

C. v. d. Mcijden, Sliedrecht, ƒ 8640 
Ü. C. Bons, idem a 8400 
Raming « 3150 

Al de perceelen gegund. 
Kampen. 18 Mei, voor rekening der ge

meente: lo. het leveren van 200,000 straatklin
kers, franco op het IJselkampje, aan don Kamper 

85 eiken balken, W. Scholten, 
Denekamp. ƒ 404 

2, 28.678 M» eiken platen. L. Wilod 
Verspille, Nijmegen, a 2845.86 

3, 14.250 M' esschen platen, Eind
hoven & Ze,in. Zwolle. 

4, 2O00 dennen vlotdelen, G. T. 
Coers, Arnhem. 

5, verschillende dennen en grenen 
delen en latten, P. Mouton' en 
P. Morin, Delft, 

6, 700 bossen hoepels, J. Dubbel
dam, Hardinksveld. 

7, 13.837 M ' iepenhout, J. F. Wollf, 
Delft, 

steenbergen, 18 Mei: het onderhoud van dc 
Ruzcndaalscbe cn Stecnbergsche Vliet in 2 
perceelen; gegund: 
perc. I , C. van Meel, Steenbergen ƒ1244; 
perc. 2, C. Raats Az, Steenbergen ƒ1635; 

KelUnsplaat, 18 Mei: het afbreken eener 
houten brug met dito beschoeiing en het leggen 
van een steenen heul met twee kokers; ingek. 
2 bilj., als: 
C. Kievit, te Kolijnsplaat, ƒ 784 
W. I). v. d. Moer, a idem a 776 
Raming a 834 

•udr lande , 19 Mei: het herstel, de ver
nieuwing en het onderhoud tut 30 April '88, van 
dc gewune aarde-, kram-, rijs- en steenglooiings-
w.-i-ken van den polder Baarland; ingekomen 11 
biljL, als: 

te Bruinisse, 
a Hansweerd, 
a Wemeldinge, 
a Bruinisse, 
a Hardinksveld, 
a I iezelinge, 

C. Bolier, 
J. Bruggeman, 
J. Linilenberg, 
A. v. Popering, 
J. v. EckV 
J. de Jonge, 
P. v. d. Berge, 
J. Cculemans. 
C. de Wilde, 
A. Tolleman, 
B. d.Exterv.d. Brink, 

a Kolimspïaat, 
a Niel (België), 
» Kattendijke, 
i> NieuweiJorp, 
a Krabbendijke, 

ƒ 4047 
a 3923 
a 3920 
a 3700 
a 8600 
a 3549 
a 3549 
a 3465 
a 8877 
a 3841 
a 3339 

D E O P M E K K E E 
van ZATEKDAG 28 MEI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Haandag, SO Mel. 

Baardwijk (N.-Br.), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen 
•van een bijbouw achter het raadhuis. Aanw. te 9 uren. 

Dinsdag, 31 Mei. 
Beetsterswaag (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Opsterland: 
lo. het bouwen eener nieuwe school met zes lokalen, te Gorredijk; 
2o. het maken van nieuwe banken en kasten in de scholen te Beet-

stt'rzwaag en Terwispel. 
Aanw. gehouden. 
Z I J p c (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van het 

calamiteuse waterschap Bruinisse: het herstel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 80 April '88, van de aarde-, kram-, rijs-en steeiiglooiings-
werken aan de waterkeering ran bovengenoemd ealamiteus waterschap. 
Aanw. gehouden. 

Rotterdam, te 12 uren door de architecten C. Muijsken, te Amster-
duin, en A. P. van Dam A.Wz., te 's-Hage, in het hotel Coomatis: den 
opbouw van het terrein, genaamd plan C, te Rotterdam, op de daartoe 
gereedgemaakte fundeeringen. (Zie advert, in n°. 19 en 21). 

Kuilenburg, te 12 uren, door den dijkstoel van het polderdistrict 
Kuilenburg, ten raadhuize: het veeg- en buggerwerk in den polder. 

«.oe». te 1 uur, door Jac. van Acker, in het «café Labory" het bou
wen van een nieuw wagenhuis en verdere werken op de hofstede, 
bewoond door P. Janse Rijk, onder Kloetinge. Inl. bij den architect A. 
le Clercq. te Kruimngen. Aanw. 31 Mn. te 10 uren. 

'•-Hage, te 1 uur, door burg. eu weth.: het bouwen eener schutsluis 
in de Loosduinsche Vaart, te 's-Hage. 

Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vergrooten en veranderen van eene 
wachterswoning bij de over de Drentsche- hoofdvaart liggende Witter-
brug bij Assen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Zwolle, en den ingenieur 
Castendijk, te Asssen. Aanw. gehouden. Raming / 1024. 

Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bouwen van een stroomduiker en een 
doorlaat brugje, en het maken van een stroomkanaal naast de Veene-
sluis, behoorende tot de weiken der verbetering van het bovenpandder 
Drentsche hoofdvaart, en bijbehoorende werken. In), bij den hoofd
ingenieur, te Zwolle, en den ingenieur Castendijk, te Assen. Aanw. ge
houden. Raming ƒ 9010. 

Eekstervetn 'Dr.), t» 3 uren. d-v.r R. Koop*, hij E. Rijnberg: het 
bouwen van een woonhuis met schuur te Eeksterveen, met bijlevering 
van materialen. Inl. bij den architect H. Luinge, te Vries. Aanw. ge
houden. 

Hengeloo (Ov.), te 2 uren, door Gebr. Stork & Co., ten hunnen 
kantore: het bouwen van een machine-stel plaats en van een zwem- en 
badinrichting met bijbehoorende werken. Aanw. tusschen 12 en 1 uur. 

Laag-Maeren (Geld.), te 5 uren, in het hotel »Laag-Soeren": het 
bouwen van een woonhuis nabij het station, aldaar. Inl. bij den bouw
kundige G. J. Uiterwijk, te Dieren. 

\ in bi -li o ei lel.em (Geld.), op de bouwhoeve Berkelaar: het doen van 
«enig metsel-, timmer- en verfwerk, zoomede het dekken van riet- ea 
stioodak. Bilj. inzenden bij Van Dikhuizen op Vulcaansoord. Aanw, 
gehouden. 

Amsterdam, door Ambachtsheer en Van der Meulen: het bouwen 
eener houtloods en het verrichten van schoei- en diepwerk aan de 
Houthaven, aldaar. 

Woensdag, 1 Jun i . 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz: het 

onderhoud van het kanaal met de schutsluis aan het Benedeneind van 
Kozenburg, behoorende tot de werken van het Scheur, aanvangende 1 
Juli '87 en eindigende ultimo Juni '88. Inl. Inj den eerstaanwezend-
ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te 
Hoek-van-Holland. Aanw. gehouden. Raming / 3520. 

•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van tien kribben, het verlengen van twee rykskribben, het 
verlengen, verbreeden en verhoogen van drie particuliere kribben en het 
•naken van glooiingen van 4 op 1 aan drie rÜKskribben, tot verbetering 
v * i n de rivier den Gelderschen IJsel bij »den Krommendijk" tusschen de 
kilorneterraaien 92 en 93. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 
s-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. gehouden. Raming 

/ 13,260. 
•-Hage, te 11 aren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van vier dwarskribben onder de gemeenten Langerak en Schoon-
""ven, provincie Zuid-Holland, aan beide oevers der rivier de Lek, tus-
scben de kilometerraaien 111 en 114. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Niesen, te 's-Hage, den ingenieur Musquetier, te Utrecht, en den op
zichter LoelT, te Schoonhoven. Aanw. gehouden. Raming ƒ 11,000. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
<jP de Roven-, Beneden- en Nieuwe-Merwede, behoorende tot de werken 
der IMerwede en Killen, met het onderhoud dier werken van 1 Juli '87 
1 - en met 80 Juni '88, in vier perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
**n Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Hoogenboom te Dordrecht. Aanw. 
gehouden. Raming: perc 1 / 24,700. perc. « f 18,100, perc. 8 ƒ 28,600, 
f*rc. 4 f 86,600. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat, enz.: het 
pruimen van den oostelijken hoek der haven van Maassluis, met bijbe
horende werken, een en ander voor de verbetering van den waterweg 
la"gs Rotterdam naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, te 

Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. gehouden. Raming / 11,500. 

Nt.-Annaland (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van 
den calarniteusen Suzannapolder. in het gemeentehuis: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88. van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooüngswerken aan de waterkeei'ing van lovenger.oemden 
polder. Aanw. gehouden. 

Doel Irliem. te 11 uren. namens 11. tïeinn.elink, in het logementde 
Gouden Leeuw: het amoveeren en opbouwen van een huis ouiten de 
Grutpoort. Aanw. van 9—10 uren. 

Woerden, te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van het 
Groot-waterschap van Woerden, in not Gemeenelandshuis: 

lo. het doen van herstellingen .nan de sluis te Bodegraven; 
2o. idem aan de brug over de Dubbele Wierieke te Nieuwerbrug. 
Inl. bij den fabriek-Iandmeter N. A. Swanenburg. 
Zu H e n . U' 11 uren, door l , S. Roodschild, in het café de Prins: het 

doen van eenige verbouwing aan zijn huis in de Laarstraat, aldaar. 
Aanw. gehouden. 

Arnhem, te l U / 2 uren, door de architecten G. J. van Gendt en C. M. 
G. Nieiiiad. in het Centraalgebouw: het opbouwen van een pakhuis en 
het doen van eenige horstellingen aan een woonhuis in de Oeverstraat. 
Aanw. 31 Mei, te 2 uren. 

Harlingen. te 12 men, door het dijksbost. van het waterschap der 
DVijf-deelen-ze^edijken-Buitendijks", in net koffiehuis de Nederlanden: 
het verven van 12 bruggen over de ïhjksvaait, 5 hekken met stekken, 
6 trapleuningen, stekken te Almenum en Zurich enz., alles tusschen 
Harlingen en Makkum. Aanw. gehouden. 

Zwolle, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het Odeon: het bouwen van een genieniagazijn ca., en van 
een ziekenstal met apotheek, het maken van grintwegen en het ver
beteren van toegangen tot gebouwen enz., op de legerplaats bij Olde-
broek. fïilj. inzenden uiterlijk 31 Mei, vóór 3 uren. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 11,800. 

'S-BOM h . te 12 uren, door de architecten Scheltema en Knoops in 
het café van H. Spierings: het bouwen van eene kerk met toren, 
consistoriekamer en kerkmeubelen voor de Ned. Herv. gemeente, te 
Hintham. Aanw. gehouden (herbesteding). 

'•-Hage, tc 2 uren, door het ministerie van justitie: het maken 
van een kaaimuur aan de haven tc Middelburg, langs het terrein om 
het huis van I ewaring. aldaar. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 20.) 

Os, tc 3 uren, door H. R. Hendriks, in het koffiehuis van M. van den 
Biggelaar: het bouwen eener villa met serres, veranda en aanhoorigheden 
op een terrein, gelegen in de Molenstraat, te Os, met bijlevering van 
alle materialen. Aanw. 31 Mei, te 2 uren, (Zie advert, in n°. 22.) 

Amsterdam, door den architect S. G. Vlieken, in het café »de Roode 
Leeuw": het bouwen van twee winkelhuizen met bovenwoningen aan 
de Gerard-Doustraat no. 114 en 112. Aanw. 81 Mei, te 11 uren. 

Duurswald (Gr.), door gecommitteerden uit het hoofdbest. van het 
waterschap Duurswold, bij den vootzitter: het schoonmaken der ver
schillende kanalen. 

Donderdag, X Juni. 
Venloo . te 9 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Nijmegen, op het bureau der genie: het eenjarig onderhoud der 
kazernegeoouwen enz., te Venloo, onder het beheer der genie te Nij
megen. Bilj. inzenden uiterlijk 1 Juui vóór 3 uren, bij den opzichter 
van fortificatiën, aldaar. Raming / 7950-

Breda, te 11 uren, door J. Mirande, te Rotterdam, bij mej. Segers, 
Reigerstraat: het amoveeren van een gebouw in de Visscherstraat, 
aldaar, en het daarterplaatse maken van een gymnastieklokaal met 
hoofdgebouw. Aanw. gehouden. 

Purmerend, te 111

 t uren, door dijkgraaf en heemraden van het 
waterschap ide Deemster", ter secretarie: 

lo. het vernieuwen, repareeren en tot 1 Juni '88 in onderhoud nemen 
van de Beemster-buitenwerken; 

2o. het leveren en leggen van 4000 M 1 Waalklinkerstraat;, 
So. het maken van twee gedeelten grintweg, te zamen lang 1740 M. 

bij een breedte van 2 M.; 
4o. het maken van een paardenpad, in den grintweg aan den Zuider-

weg, lang 1820 M.; 
6o. het wegnemen van een brug en dam in en aan den Wormerweg, 

bij den Rijperweg. 
Inl. bij den generalen opzichter van de Heemster, A. W. van Kleed'. 
Goes, te 12 uren, door het best. van den Zimmermanpolder, ten 

kantore van J. M. Kakebeeke: het maken van een Lessineesche steen
glooiing op een gedeelte van den zeedijk van bovengenoemden polder, 
met de levering van al de daartoe benoodigde ebouwstoffen en arbeids-
Jonnen. Bilj. inzenden vóór of op 1 Juni tot 8 ure 's av. bij den ontvanger-
griffier, te Rilland-Bat. Aanw. dagelijks tot 1 Juni. 

(.ruilingen, te 123..t uren, door burg. en weth.: 
lo. het vergrooten van het schoolgebouw in de Rabenhauptstraat; 
2o. het maken en leveren van schoolmeubelen enz., voor twee lokalen 

in het schoolgebouw aan den Boteringesingel; 
3o. het witten der stucadoorwerken, wasschen der glasruiten, verrich

ten van veriwerken enz. aan het beurs/gebouw; 
4o. het uitvoeren van eenige bestratingswerken tusschen de Zuider

en Westerhaven, onder bylevering van alle daartoe noodige bouwstoffen, 
arbeidsloonen, transporten enz. 

Bilj. inzenden uiterlijk 1 Juni, vóór 4VS uren. 
Oudenboftdi (N.-Br.), te 1 uur, in het koffiehuis van H. Vermeulen: 

het daarstellen van een woonhuis met levering der benoodigde materi
alen en het herstellen der schuur, op de bouwhoeve Westenberg, aldaar» 
bewoond door C. Hagens. 



D E O P M E R K E R . D E O P M E R K E R . 

Bijvoels Gz„ in liet café »dê 
woon- en winkelhuis aan de 

lüjvoets Gz., in het Amster-
een heereuhuis aan de Kalk-

7/iiilVn. le 2 uien, door burg. en weth.: het wegbreken dei' water
molens en bet overwelven en dempen van een gedeelte der Berkel bij 
de Nieuwstad, met het maken van eene stuw en eene keersluis. Inl! 
bij den gemeente-architect Aanw. 31 Mei, te 2 uren. 

Assen, te 8 uien, door II. Huberts: het bouwen van een woonhuis 
met schuur, met de levering van dc benoodigde bouwstoffen. Inl. bij 
den architect J. van Houten. Aanw. gehouden. 

Kaarden (N.-H.), door het Israëlitisch kerkbest.: het bouwen van 
zes woonhuizen op een terrein in de üansoordstraat, en liet bouwen 
van een haarhuis op het Israëlitische kerkhof, aldaar. Inl. bij den 
bouwkundige A. Bernsen, aldaar. Aanw. 31 Mei, te 11 uren. 

Vrijdag, 3 Juni. 
Kapelle (Zeel.), te 101/, uren, door het bestuur van den Willem-

Annapoldor, in het gemeentehuis: het herstel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, kram-, rijs- en steen
glooiingswerken, aan de waterkeering van genoemden polder. Aanw. 
gehouden. 
aY • - r u i l i n g e n , te 12 uren, door het prov. best.: het herstellen van dc 
kanaalglooiingen langs het Ecmskanaal van Groningen naar Delfzijl. 
Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter L. Edens, 
allen te Groningen. 

'•-Ilage. te 1 uur, door burg. en weth.: liet dempen en rioleeren 
van een gedeelte sloot aan den Zuidwestbuitensingel, te 's-Hage. Aanw. 
1 Juni, te 10 uren. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best.: de verbetering der 
Zuider-Ec, van den Reidswal tot de Eziiuiuzijl. Aanw. 31 Mei, te 12 uren. 

Arnhem, te H', uren. door het best. van het St.-Citliarinagastlinis, 
Beekstraat: het maken van eenige veranderingen en vernieuwingen in 
een der kostkooperswoningen van het gesticht op dc Beekstraat. 

Middelburg, te l'/j uren, door burg. en weth.: het Wegbreken der. 
bestaande trap, voerende naar de verdieping van school c in den Langen 
Delft, en het maken en stellen van een nieuwen opgang en bijbeboo
rende werkzaamheden. Aanw. 1 Juni, te 2 uren. 

Meuwerkerk (Zeel.), te 5 uren. door het best. van den polder de 
Vier Bannen van Duiveland, in de gemeenteruadkainer: het leveren van 
1400 scheepston stortsteen voor de oeververdediging aan de Zuidbout bij 
den hoek van Ouwerkerk. 

Amsterdam, door den architect IJ. 
Catacomben": het verbouwen van een 
Lango-Houtstraat. 

Amsterdam, door den architect II 
dainsch koffiehuis: het verbouwen van 
markt, aldaar. 

Warfum (Or.), door burg. en weth.: de levering van 100stère gehorde 
en gewasschen riviergrint, 120,000 KG. klopkcien van 10—40 c.M. mid
dellijn. Bilj. inzenden vóór 3 Juni. 

Zaterdag, 4 Juni . 
Wllhelminaderp (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering 

van den calamiteusen Oost-Bevelandiiolder, in het gemeentehuis: het 
herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan de waterkeering van 
bovengenoemden calamiteusen polder, in 1 perc. Aanw. 1 Juni, van 
10—12 uren. 

Schagen (N'.-ll.), te 12 uren, door het dagelijkscli best. van de banne 
en den polder Schagen, in het polderhuis: het d>on van: 

lo. timmer- en metselwerk; 
2o. verfwerk, ten behoeve van gebouwen, bruggen enz. 
Aanw. 3 Juni, te 0 uren. 
Lelden, te 12 uren, door dijkgraaf cn hoogheemraden van Rijnland, 

in bet Genieenlandshuis: hel verdiepen van een gedeelte der Zanilsloot, 
nabij het station I'iet-Gijzenbrug in de gemeente Voorhout. Bilj. inzenden 
te 11 uren. Inl. bij den ingenieur te Leiden en den opzichter te Katwijk. 

Zaandam, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Assen-
delver zeedijk, in het koffiehuis het Wa|ien van Amsterdam: liet onder
houd van dien zeedijk tot 1 Maart '88. 

Borscle (Zeel.), te 2 uren, door het bestuur der waterkeering van 
het ealamiteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteusen polder 
Borsele, in de Directiekamer: hot hei-stek de vernieuwing en bet onder-
boud tot 30 April '88, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiings
werken. Aanw. 31 Mei, van 2—4 uren. Raming f 26,632.50. 

Ilrkellngen (Z.-H.), door het best. van den polder Brabant ca . : bet 
inaken van een houten duiker en andere werken ten dienste der water-
loozing. Inl. bij den civiel-ingenieur II. Paul, te Zevenbergen. 

Ternaard (Ir), te 4 uren, door burg. en weth.: het bevloeren cn be* 
puinen van den Elbaster weg, bij Holwerd. Aanw. 31 Mei. te 10 uren. 

Maandag, O Juni . 
Maastricht, te lO'/i uren, door liet ministerie van waterst. enz, aan 

bet gebouw van liet prov. best.: het vernieuwen van twee vaste 
bruggen over het afwaterings of zijkanaal naar de Maas. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaer, beiden te 
Maastricht. Aanw. 31 Mei. Raming ƒ 6600. 

Etlen (N.-Br.), te 12 uren, door burg. cn weth. van Etten cn Leur: 
het rioleeren van de Dominócsgung tot aan de haven te Leur, alsmede 
het leveren en leggen van trottoir kantsteenen, het opbreken der be
staande keibestrating, sorteeren cn herstraten. Aanw. 31 Mei, te 11 uren. 

Dinsdag, J Juni . 
Arnhem, te l i 1 / , uren, door burg. en weth.: het onderhouden van

en het verrichten van eenige vernieuwingen aan verschillende gebou
wen, het bouwen van een waaggobouwtjo en bijbeboorende inrichtingen 
op de Varkensmarkt en het uitvoeren van eenige verdere werken. Aanw. 
31 Mei en 1 Juni, te 10 uren, op het bureau der gemeentewerken (Zie 
adeert. in n«. 22.) 

Rotterdam, te 121/, uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Schieland, in het gcmeenclandshuis: 

lo. het inaken van eenige steenglooiingen tot een totaal bedrag van 
1205 II-, j 6 

2o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan Schioland's hoogen 
zeedijk, in drie perceelen; 

3o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan de molens, sluizen enz., 
van den hoogen boezem, benevens het onderhouden dier werken, ged. 
Cén jaar; 

4o. het maken van een rietbeslag op de buitentaluds van den 
hulpboezem; 

5o. het leveren van eenige heimasten en timmerhout, in twee perc; 
Oo. het ged. drie jaren onderhouden van liet Schutverlaat te Overschie; 
7o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan de Maashoofden onder 

de gemeente Kralingen, en het vernieuwen van het hoofd no. 12; 
8o. het ged. vier achtereenvolgende jaren onderhouden van het zeil

en touwwerk der molens aan den hoogen boezem. 
Inl. bij den fabriek-landmeter, te Rotterdam, en den opzichter J. 

Oudijk, te Nieuwcrkerk-aan-den-IJsel. Aanw. 1 Juni, te l i l / , uren. 
Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van eene 

bemetseling voor ovens, met ijzeren vloer en verder toebehooren, in de 
vierde stokerij der gasfabriek aan den Oostzeedijk. Aanw. 2 Juni, te 
11 uren. (Zie adeert. in n«. 21.) 

Valburg (Geld.), te 1 uur, door het R.-K. kerkbest.: het bouwen van 
een kerk met toren, sacristie en doopkapel. Inl. bij den architect A. 
Tepe, te Utrecht Aanw. 7 Juni, te 11 uren. 

Hoofdplaat (Zeel.), te 3 uren, door het bestuur der waterkeering van 
den calamiteusen Hoofdplaatpolder. in de directiekeet: het inaken van 
een paalnj op het strandhnotd vóór dijkpaal 8. Aanw. 31 Mei en 3 Juni, 
van 10—12 uren. 

Woensdag, 8 Juni. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van watei-staat enz.: de 

uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op dc Maas, met het onderhoud dier werken van 1 Juli '87 tot en met 
Juni '88. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den inge
nieur Verwcii, te Vucht, en de opzichters Willems, te Maastricht, Droste, 
te Roermond, Kooreman, te Venloo. Venema, te Grave, Groenen, te 
Vucht en Van Enst, te Heusden. Aanw. 1 Juni. Raming: perc. 1 
/' 10,730. perc. 2 ƒ 10.500, perc. 3 /' 7960. perc. 4 f 4650, perc. 5 
ƒ 20.750, perc. 6 / 11.350. ' ' 1 

Waalwijk, te 4 uren, door Jos. v. Ree, in het koffiehuis van Mej. 
de Wed. G. van Dijk, in de Stationsstraat: bet bouwen van eene 
machinale stoomschoenenfabriok benevens diroc.teur.1- en boekhouders-
woonhuizen, op een terrein, gelegen in de Stationsstraat, in de onmiddel
lijke nabijheid van het station te Waalwijk. Aanw. 6 Juni, te 1 uur. 

Donderdag, !» Juni. 
Haarlem, te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanleggen, verlagen en verlengen 
van hooiden 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, 
cn den ingenieur Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 2 Juni. Raming /'29,226. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van eenige onder
houdswerken ten behoeve van de Keulsclievaart, in Noord-Holland. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur De Brum-, te 
Amsterdam. Aanw. 2 Juni, te 10 uren. Raming ƒ 2400. 

Vrijdag, 10 Juni. 
'a-Bosch, te 101/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene wachterswoning 
nabij de nieuwe draaibrug over de Zuidwillemsvaart, te Helmond. Inl. 
bij den hoofdingenieur in bet 6e district, te 's-Bosch, den arrondisse-
ments-ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Pommée, te 
Aarle-Rikstel. Aanw. 3 Juni. Raming f 4450. 

'a-Boach, te lO'/i nren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: liet uitvoeren van buitengewone 
vernieuwingen en herstellingen aan 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 liet 6e district, te's-Bosch, 
den arrondissements-ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter 
Vroeg, te Crcvecoeur. Aanw. 3 Juni. Raming ƒ 5700. 

• Reich , te 10'/, uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van basaltsteenglooiingen 
tegen het buitenbeloop van den linker Diezedijk, tot voortzetting van de 
werken tot verbetering van het kanaal de Dieze, provincie Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te's-Bosch, den ingenieur 

Aanw. 3 Schuurman, te Vucht en den opzichter Vroeg, te Creve 
Juni. Raming f 17.300. 

's-Bosch, te 10'/, uren. door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van eene los- en laad
plaats aan den rechteroever der Dieze nabij Treurenburg, en voor het 
leveren en plaatsen van remmingpalen langs het tot los- en laadplaats 
ingerichte gedeelte van den basaltmuur aan den linkeroever der Dieze 
te Engelen, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e 
district, te s-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den op
zichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 3 Juni. Raming f 8050. 

Middelburg, te 12 uron, door den provincialen inspecteur der directe 
belastingen: het onderhuden en herstellen van de gebouwen der Rijks
belastingen te Vlissingen, van den dag der kennisgeving van de goed
keuring der aanbesteding tot en met 31 Dec. '89. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het 2c district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter bij de 
landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te Breda. Aanw. 3 Juni, te 1', uren. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst.enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het verbeteren en verzwaren van 
den Statendijk in de gemeente Weststelhngwcrf, behoorende tot de 
zeewerken in Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, 
beiden te Leeuwarden, en den opzichter Koorevaar, te Hecrenvcen. 
Aanw. 3 Juni. Raming ƒ 7800. 

Zwolle, te 12 uren, door liet ministerie van waterst. enz, aan het 
gebouw van het prov. best.: de watervrijmaking van een buitendijks 
gelegen gedeelte van den straatweg van Deventer naar Zwolle, nabij 
tol no. 1, behoorende tot de rijkswegen in de prov. Overijsel. Inl. bij 
den hoofdingenieur en den ingenieur Loke, beiden te Zwolle. Aanw. 3 
Juni, te 11 uren. Raming ƒ 4000. 

Woensdag, Ir. Juni . 
'«-Hage, ts 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud en herstel der werken aan de Nieuwe Maas, het Scheur en 
den Nartel, van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88. Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur Leemans, den buitengewóón-opzichter Verzijl, 
beiden te Rotterdam, en den buitengewóón-opzichter Durieux. te Maas
sluis. Aanw. 8 en 11 Juni, te 12 uren. Raming ƒ 38,995. 

ullage, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de I 
„uoerin" van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken ! 
, liet Panncrdenscho kanaal, den Neder-Rijn ende Lek, met het onder-

hood dier werken van 1 Juli '87 tot cn met 30 Juni '88, in vier perc. | 
',i bij den hoofdingenier Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur Musquetier, I 
. ' Utrecht, en de opzichters Van Balgooy, te Pannerden, Mann, te | 

Reenen en Loeft', te Schoonhoven. Aanw. 8 Juni. Raming: perc. 1 | 
7 71100,' perc. 2 f 6700, perc. 3 ƒ 17,000, perc. 4 ƒ 25,100. 

'„.Hage, te 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: liet 
„«irtzetten van de verdedigingswerken aan den rechteroever der doorgra-
( i , i ' aan den Hock-van-llolland, voor de verbetering van den waterweg 
lan̂ s Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Lee
mans te Rotterdam, en den opzichter Van Bloois, te Hoek-van-Holland. 
v'uiw. 8 Juni, tc 12 uren. Raming ƒ 25,400. 
'•-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van baggerwerk in het vaarwater der Koningshaven te Rotter-
jini tusschen de kilometerraaien 141 en 144, behoorende tot de werken 
v'ui 'de rivier de Nieuwe Maas. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
leemans en den opzichter Verzijl, beiden te Rotterdam. Aanw. 8 Juni, 
té 12 uren. Raming / 28,000. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz,: het op
ruimen van een gedeelte van het Onderplaatje en van gronden in het 
bed der rivier de Amer en het maken van daarmede in-verband-staande 
werken, onder de gemeente Made cn Drimmelen, prov. Noord-Bi abant, 
tusschen de kilometerraaien 65 en 58, behoorende tot de werken voor 
liet verleggen van de uitmonding der rivier dc Maas. Inl. aan het 
bureau der werken voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. 
Aanw. 8 Juni, tc 10 uren, aan het havenhoofd te Drimmelen. Raming 
/ll9,'600. . . . u . 
' s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
«."ruimen van een in de rivier de Waal, onder Valburg, aan den 
rechteroever tusschen de kilometerraaien 33 en 34 gezonken vaartuig, 
lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur 
Stienêker, te Nijmegen. Aanw. 8 Juni. 

Vrijdag, 17 Juni . 
Z w o l l e , tc 12 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

liet gebouw van het prov. best.: het opruimen van twee in de 
Zuiderzee gezonken vaartuigen, genaamd ndo Hoop" en »de jonge 
Koelof". Inl- bij den hoofdingenieur, den ingenieur Labrijn en den 
opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afdeeling Utrecht, 
in 2 perc. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der 
rijkstelegraaf, tc 's-Hage, en den inspecteur tc Utrecht. Raming: perc. 
1 ƒ 1600, perc. 2 f 1880. 

Woensdag, H Juni . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van werken tot stroomleiding in den bovenmond der door
snijding van den Piekenwaard, tusschen de kilometerraaien 226 cn 228, 
onder de gemeente Alcm, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdin
genieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Verweij, tc Vucht, en 
den opzichter Groenen, te 's-Bosch. Aanw. 16 Juni. Raming ƒ 12,400. 

's-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot normaliscering van de Waal, onder Haaftcn 
en Gameren, provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 78 en 
82. Inl; bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur 
Stienêker, te Nijmegen. Aanw. 16 Juni. Raming / 73,100. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: liet 
verleggen van een gedeelte van den Noord-Nieuwlandschen polder onder 
Maasland, tusschen de kilometerraaien 162 en 163, en het maken van 
slooten. kaden en duikers in de steenen Gorzen; een en ander voor dc 
verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den 
hoofdingenieur Leemans, te Rotterdam, en den adspirant-ingenieur 
Gockinga. te Rozenburg. Anw. 15 Juni, te l l ' / i uren. Raming ƒ21,400. 

Donderdag, T.t Juni . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerk in 
den bencdenmond van het Krabhersgat, behoorende tot de havenwerken 
in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den 
ingenieur Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 16 Juni. Raming ƒ 16,700. 

Vrijdag, 14 Juni . 
Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan het 

gebouw van het prov. best.: de verbetering van den uitloop der 
Staphorster uitwateringssluis en de herstelling van de aanlegplaatsen 
buiten de schutsluizen te Zwartsluis. Inl. bij den hoofdingenieur, den 
ingenieur Labrijn en den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. Aanw. 
16 Juni, te II uren. Raming ƒ 6000. 

Op onbepaalden datum. 
Leeuwarden, door de commissie van administratie der stadsbank 

van leening: de verbouwing van de perceelen nos. 13 en 16 aan de 
Heerestraat. Inl. bij den architect 11. H. Kramer. Aanw. 31 Mei, 
te 10 uren. 

Nagekomen Afloopen. 

ƒ 4725 
» 4700 
» 4580 
n 4486 
> 4400 
» 4400 

i . l a n i , 26 Mei: het doen van eenige werken 
aan den Katwouder zeedijk; ingek. 6 bilj, als: 
I'. Karmelk, te Monnikendam, 
J. de Vries, » Purmerend, 
W. Slot, » Katwoude, 
G. Honijk, » Purmerend, 
J. Kramer, » Oudendijk, 
L de Oude, » Zuiderwoude, 
Gegund aan L. dc Oude. 

lersehe 26 Mei: de levering van 240 strek
kende M. trottoirband en van 52,500 keien ten 
behoeve der gemeente; ingek 9 bilj, als: 

trottoirband keien 
II. Kever-Barette, Eindhoven, /' 424.80 
A. L. Roy en G. Bosteels, 

Brussel, 551.76 ƒ 2126.36 
A. Koudraine, Goes, 756 2184 
J. II. Petit, Breda, 616 2298.45 
E Janssen en E. Burlion, Luik, 470.40 2306.85 
J. de Bi-es Jz, Dordrecht, 472.80 2333.10 
A. v. Dijk-Petit, Bergen-op-

Zoom, 499.20 
I, Laban, lerseke, 
I, Goilin & Co, Luik, 475 20 

Aan de laagste inschr. gegund. 
's-Hage, 27 Mei, voor rekening der gemeente: 

lo. het dempen en rioleeren van lenige slooten 
achter de Amstelstraat, de Lekstraat, de Usel-
straat en den Z.-O. Buitensingel; minste inschr. 
c. van Diest, te Koudekcrke, voor ƒ 13,781. 

2o. het rioleeren en gedeeltelijk herbestraten 
van de Van-Dijekstraat; minste inschr. G. Keij, 
te Rotterdam, voor ƒ 6695. 

Arnhem, 27 Mei: het aanbrengen van een 
lijsbeslag met brikbestorting tegen het zuid
westelijk talud van den Ellekomscben dijk, in 
den grooten weg van Dieren naar Doesburg; 
ingek. 10 bilj, als: 
I. II. v. Hezewijk, 

2862.50 
2375.62s 

2611.87s 

K. Groenewegen, 
J. A. v. d. Berg, 
G. Prent, 
B. Vermolen, 
E. D. v. Wijngaarden 
J. Vree, 
J. C. v. Geijn, 
A. T. Sleeswijk, 

te Weesp, 
>> idem 
.1 idem 
» idem 
i idem 
D idem 
> idem 

Amsterdam, 

f 12,390 
> 11,999 
> 11,765 
. 11,728 
» 11,711 
• 11,298 
» 11,220 

10,825 
Helmond. 27 Mei: het bouwen van een brug 

over de rivier de Aa, voor rekening der ge
meente; ingekomen 6 bilj., als: 
J. W. v. d. Putten, te Helmond, / 1247 
A. Schampers, » idem » 1199 
J. v. d. Velden, » idem » 1199 
J. v. Asseldonk, » idem «1190 
J. v. Nunen, » idem » 1174 
F. Oliviers, » Geinert, » 1080 
gegund. 

Een biljet van onwaarde. 
Kortgene. 27 Mei: het herstel, de vernieu

wing cn het onderhoud tot 30 April '88, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken van 
den calamiteusen Annapolder; minste inschr. S. 
Blok, te Kortgene, voor f 2260 
Raming » 2264.20 

Middelburg, 27 Mei, onder het beheer van 
het ministerie van waterst. enz.: lo. het ge
deeltelijk afgraven van den vestingwal langs den 
oostelijken arm van het kanaal en van het ge
deeltelijk ophoogen van het ravelijn VI—Vilder 
vestingwerken van Neuzen; ingek. 6 bilj., als: 

T. Hilarius, 
J. Bakker, 
J. Dokter, 
H. L. Cusveller, 
S. Hoogeveen, 
J. v. Hout, 
J. D. de Jong, 
Gebr. v. d. Meer, 
J. H. v. d. Meniën, 
C. Bakker, 
C. de Ruiter, 
F. F. Kloosterman, 
T. J . Schaafsma, 
gegund. 
Raming 

te Harlingen, ƒ 12,540 
9 Kollum, 9 12,520 
• Leeuwarden, 9 12,500 

Harlingen, 9 12,490 
• Dokkum, 9 12,441 
9 Leeuwarden, 9 12,300 
9 Koudum, 9 12,112 
9 Dokkum, 9 11,960 
9 Hemelum, 9 11,936 
9 Kollum, • 11,654 
9 Hardinksveld, 9 11,219 
9 Hemelum, 9 10,844 
9 Harlingen, 9 10,560 

9 12,620 

•I. II. Hoijinck, 
I'". E. Terwindt, 

A. Pauwen, 
C. Kortleever, 
Brand Dz.. 
I. Volker Cz., 
v. Oord, 
v. d. Plas, 
Zanen Cz., 

te Lobit, ƒ 5300 
» Pannerden, » 5288 
» idem » 6171 

Wcst-Pannerden, » 5080 

D. de Doelder 
C. v. d. Hooft, 
G. D. Bolier, 
J. Jansen, 
F. Stolijn en K. dc Vos, 
D. Tholens, 
Raming 

te Neuzen, 
idem 

Sliedrecht, 
Neuzen, 
idem 
idem 

1820 
1700 
1678 
1620 
1560 
1519 
2620 

» Westervoort, 
> Giesendam, 
» Sliedrecht, 
> Werkendam, 
» Hardinksveld, 
» Ammerstol, 

5000 
4367 
4337 

» 4284 
» 4175 

4096 
4500 burning 

Weesp, 27 Mei: het bouwen van een post-
in telegraafkantoor met directeurswoning, voor 
i'kening der gemeente; ingek. 12 bilj., als: 
'I'. II. Josef, tc Utrecht, ƒ 18,773 
Dorggeest, » Alkmaar, » 18,248 
suurendonk, • Haarlem, » 12,950 
I'. Andriessen, » Hilversum, » 12,555 

Ulllllf- - —"~ 
2o. het leveren cn storten van steen tot voort

zetting van de oeververdediging voor Neuzen; 
ingek. 7 bilj., als: 

te Neuzen, 
ii Hardinksveld 
ii Neuzen, 
> Hardinksveld 
» Neuzen, 
» idem 
> idem 

> 23,260 
» 23,060 
i 23.000 
• 22.009 
» 22,949 
> 22,873 

22,860 

D. Tholens, 
A. M. Langeveld, 
C. v. d. Hooft, 
J. v. Eek, 
P. A v. d. Velde 
J. Tollenaar, 
M. v. d. Hoek, 

Leeuwarden, 27 Mei: dc vernieuwing der 
brug no. 15, genaamd »de Platte Brug', bij 
Kollum, gelegen over het rijkskanaal van Dokkum 
naar Gerben-Allesverlaat, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.; ingek. 10 bilj.; 
minste inschr. H. Formsma, te Grijpskerk, voor 

ƒ 3240 
Raming , 4270 

Leeuwarden, 27 Mei: de verandering der 
bruggen over de Galamadammen, voor rekening 
der provincie Friesland; ingek. 13 bilj, als: 
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Groningen. 18 Mei: liet maken eener win

kelpui, winkelkasten enz., voor en in eene be
huizing in de Oude-Kijkuitjatstraat, te Groningen, 
voor T. O. Leicher, onder beheer van den architect 
K. Hoekzema; ingek. 6 bilj., als: 
H. Meiier, te Groningen, ƒ 1U8 
J. W. Bakker, » idem » 1140 
J. Ibelings, ,, idem » 1078 
N. v. Huizen, » idem » 1087 
E. Peters, » idem > 1047 
M. Scheen, » idem » 994 
gegund. 

Appelaga, 19 .Mei: het afbreken van twee 
woonhuizen en het wederopbouwen van 
arbeiderswoningen, voor W. A. van der Sluis, 
onder beheer van den architect lib. Vrijbur 
te Oosterwolde; ingekomen 4 hilj., als: 
J. L. Eppinga, te Lippenhuizen, ƒ 2:156 
Sj. W. de Boer, » idem > 1880 
G. H. Wieherdink, i> Oosterwolde, » 1693 
J. K. Luiting, » idem » 1520 
Raming » 1710 

Amstrrdam. 20 Mei: het bouwen van 2 
winkelhuizen en een magazijn met 9 bovenwo
ningen, onder beheer van den architect C. A 
Boiiibach Cz..; ingekomen 23 bilj., als: 
E. R. Kuip i i j» . i s , te 
H. C. Dorlas, » 
J- F. Prenzler, » 
J. P. Cornelissen, » 
E. H. Helle, • 
K. J. B. v. Damme, • 
Th. Ligthart, » 
M. Zeeman, n 
H. J . Meekers, » 
W. Greeve, ' » 
D. II. Zeevat, > 
K. O. v. Lockhom, » 
J. J. Vissers, » 
B. Cruijff en A. T. 

Sleeswijk, 1 
11. J. en G. Haan-

driksman, » 
Ph. A. Warners, » 
J. v. Harderwijk, » 
P. Groenhoff en A. 

G. Haak, » 
W. H. Struijs, » 
Gebr. M. en C.Esveldt,. 
W. Raman, » 
II. v. Lent, Water-

fraafsmeer en D. 

v1. Diepenbroek, • 
B. Noppen en G. K. 

Stor, > 
Warfum, 20 Mei 

Nieuweramstel, / 37,960 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Buiksloot, 
Amsterdam, 

idem 
idem 

idem 

idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

36,989 
35,150 
34.000 

> 33,334 
> 33,333 
» 33,210 
> 83,200 
» 32,986 
» 32,540 
• 31,373 
» 31,100 
I 30,875 

> 30,800 

» 80,725 
» 30,500 
• 30,325 

B 29,880 
> 29,850 
B 29,700 
» 27,760 

P. A. Miele, te Neuzen, ƒ 1296 
C. Engel berts, » idem > 1250 
J. v. d. Velde, » idem » 1225 
P. Duijvestoin en P. 

J. Wisse, » Zaamslag, B 1088 
M. D. de Putter. » Neuzen, » 1050 
gegund. 

M.-Haartrnsdtjk (Zeel.), 20 Mei: het jaar-
lijksch onderhoud der werken aan de waterkee
ring van den Muijenpolder; ingek. 5 bilj., als: 
M. C. Bolier Cz., 
J. v. Popering, 
C. Polder, 
G. Bolier, 
J. v. Oost Az., 
gegund. 

West burg, 20 Mei: de levering van 11,000 
Lessinesche straatkeien van 10 ii 12 cM., vrij 
op bet terrein binnen de kom der gemeente; 
ingek. 4 hilj., als: 

te Bruinisse, ƒ 1320 
» idem » 1220 
> St.-Maartensdijk, » 1199 
» Scber[M»nisse, • 1180 
11 St.-Maartensdijk, » 1149 

te Hoofdplaat 
» Weurt, 
1 Breskens, 
» Waerschoot, 

per 1000 
ƒ 45.20 
» 44.50 
> 41.50 
» 32.73 

600 
280 

2150 
500 

1980 
540 

Nieuweramstel, > 27,525 

' Amsterdam, 11 23,240 
het bouwen eener school, 

voor rekening der gemeente, onder beheer van 
den architect J . Pentermann, te Westernieland; 
ingek. 17 bilj., als 
F. Welfing, 
T. Bos, 
J. Pot, 
R. Zeef, 
B. v. Eerde, 
II. Rottschiifer, 
N. Leners, 
A. Benninga, 
L. Los, 
Meiiers, 
H. Nieland, 
G. Stuivenga, 
H. Stevens, 
J. Zeldenrust, 
H. Smit, 

H. Schre'ud'er, 
Utrecht, 20 

te Middelstum, 
» Bedum, 
f Stedum, 
1 Eenrum, 
3 Ten-Post, 

Stedum, 

15,976 
14,637 
14,000 
14000 
13,890 
13,874 

B Uithuizermeeden,» 18,860 
Bedum, 

» idem 
» idem 
» Warfum, 
1 idem 
> Appingedam, 
» Warfum, 
» Bedum, 
» Uithnizcrineedcn. 
» Zuidbroek, 

Mei: het verbeteren 

13,752 
13,750 

> 13,630 
> 13,643 
» 13,396 
• 18,346 
» 13.279 
» 13,181 
* 12,750 
» 12,474 
van de 

J. J. dc Ruijsscher. 
D. W. Bloem, 
P. Monjé, 
C. Vermecrsch, 
gegund. 

Bcrganihacht, 20 Mei, voor rekening van 
den Krimnenerwaard: lo. het gewoon onderhoud 
van de dijken, kaden, buitenbermen enz., te 
Bergambacht: minste inschr.: 
perc. 1, .1. de Jong Az., Ammerstol, 

B 2, Adr. Ooms Dz., idem 
» 2a, W. Visser, Bergambacht, 
> 2J, Herm. de Jong, Ammerstol, 
i 2c, dezelfde, idem 
• 2d, Corn. Zanen Hz., idem 
2o. idem te Lekkcrkerk, in 2 |ierceelen; minste 

inschr.: 
perc. 1, Adr. Ooms Dz., Ammerstol, / 1200 

» 2, Corn. Scholten, Lekkcrkerk, B 470 
3o. idem te Krimpen a/d. Lek en Krimpen a;d. 

IJsel; minste inschr. J. de Jong Az., te Ammer
stol, voor ƒ 3390. 

4o. idem te Ouderkerk a/d. IJsel, in 3 pen.) 
minste inschr.: 
perc. 1, J. Schuiten, Ammerstol, 

» 2, dezelfde, idem 
> 3, Corn. Schotten, Lekkcrkerk, 
5o. idem te Gouderak en Haastrecht 

inschr. Corn. Zanen Hz., te Ammerstol, 
6o. de levering van 3800 M 3 grint, in 10 perc; 

minste inschr.: 
perc. 1, P. Visser, Streefkerk, f 375 

• 2, J. Broedveld, N.-I.ekkerland, » 566 
» 3, J. Speksnijder, Ouderkerk a/d. IJsel, 
> 4, -I Goudriaan, Gouderak, 
s 6, H. den Breejen, Hardinksveld, 
B 6, P. Zanen Hz., Ammerstol, 
s 7, Corn, dc Jong, Bergambacht, 
i 8, II. den Breejen, Hardinksveld, 
• 9, A. dc Boom, Lekkerkerk, 
» 10, D. Reborst. Ouderkerk a/d. IJsel, 

'•-Rage, 21 Mei: het bouwen eener villa voor 
J. Westerwijk Bosdijk, onder beheer van der 
architect W. B. van Liefland; ingek. 9 bilj., als 
C. v. Vliet, 
P. v. Vliet, 
J. L. Weides Jr., 
B. I'. Huurman, 
F. Hoest, 
P. C. Quist, 
II. v. Jaarsveld & Co., 
W. P. Teeuwisse, 
Gebr. Houtman, 

te Koudekerke 
• 's-Hage, 
• idem 
» Scbeveiiiiigcn, 
» 's-llage, 
» idem 
» idern 
• idem 
» idem 

ƒ 14,801) 
18,7511 
13,750 
13,685 
13,600 
12,360 
12.180 
11,694 
11,630 

rioleering bij en in de kazerne der veldartillerie 
te Utrecht, onder het beheer der genie, aldaar; 
ingek. 6 bilj. als: 
R. Barneveld, te Vreeswijk, 

n Waddinksveen, 
» Utrecht, 
> idem 
» idem 
» idem 

H. Jongenburger, 
E . Scheepsbouwer, 
H. M. de Kolf, 
J. de Kruif, 
C. Krachten Jz., 
Raming 

Breda, 20 Mei: het verbouwen 
schouwburg, onder beheer van den 
A. Verlegh; minste inschr.: 

Metselwerk, J. F. Eligh, ƒ 490 
Timmerwerk, P. A. Oomes, > 374.50 
Neuzen, 20 Mei: het afbreken van het oude 

en het bouwen van een nieuw landbouwers
woonhuis in den Nieuwen-Neuzenpolder, onder 
beheer van den bouwkundige J. Scheele Dz.: 
ingek. 6 bib'., als: 

f 1900 
> 1600 
» 1515 
> 1487 
> 1416 
> 1869 
» 1600 

van den 
architect 

ƒ 650 
. 690 
I 480 

minste 
ƒ 4800. 

480 
980 

» 720 
» 665 
> 460 
i 470 
» 285 
l 285 

•esterland, 21 Mei: dc vernieuwing en het 
onderhoud van de aarde-, kram-, rijs- ensteen-
glooiingswerken van den nulder Ooster- en 
Sirjansland; ingek. 11 bilj., als: 
Jb. de Rijke, te Stavenisse, } 3700 
Jb. v. Strien, . Zieriksee, » 3680 
C. D. Bolier, » Rilland-Bat, » 3670 
H. J . Romeijn, > Burg, • 3610 
P. v. d. Berge, > Kolijnsplaat, » 3600 
H. C. v. d. Ende, > Zieriksee, » 3630 
L. v. Popering, > Bruinisse, > 3525 
C. Bolier Cz., > idem » 8519 
Joh. Ondcrdijk, » Oostcrland, > 8610 
M. v. d. Linde, » Zieriksee, » 3509 
Jb. de Rijke Jz., » Sirjansland, » 3502 

Kri i ini i igci i , 21 Mei: bet verbeteren en 
onderhouden der aarde-, kram-, rijs- en steen-
glooiingswerken en leveringen over '87/'88, van 
den polder Kruiningen; ingekomen 11 bilj., als: 

ü. Meertons, / 8700 
L. Luijk, i 8500 
S. Blok, » 8810 
A. Tolens, » 8210 
H. Klaassens, » 8200 
P. Bolier, » 8001 
J. v. Popering, i 8000 
B. den Ester v. d. Brink, » 6000 
A. Tolierman, > 7999 
C. de Wilde, > 7880 
P. Visser, > 7875 
gegund. 

Langweer, 21 Mei: het vertimmeren der 
school te Goëngarijp, voor rekening der gemeente 
Doniawerstal; ingek. 4 bilj., als: 

te Idskcuhuizen, 

ƒ 4223 
» 4083 
» 3994 
• 3620 

/ 4193.43 

ƒ 4208 
> 4169 
.. 3939 
» 3932 
» 3919 
» 8873 

Heerde, 21 Mei: het bouwen van een onder
wijzerswoning, voor rekening der gemeente, 
onder beheer van den bouwkundige 11. Wissink, 
te Olst; ingek. 4 bilj., als: 
S. K. de Bruin, te Epe, 
A. Dekker, » lieerde, 
B. J. ter Haar, > Epe, 
J. Westcrink, » idem 
gegund. 
Raming 

Dieren, 21 Mei: hot bouwen vaneen brood-, 
koek- en banketbakkerij, uitgezonderd het he-
hangwerk, aan den Rijksstraatweg, onder beheer 
van den architect M. K. Smit; ingekomen 6 
bilj., als: 
H. Enklaar, te Dieren, 
J. de Witt, i idem 
J. Stem voort, > idem 
L. Knklaar, » idem 
J. Maandag, » idem 
H. Stoltenberg, B idem 
gegund. 

WilligeLangerak (Z.-H.), 21 Mei: het weg
breken en nieuw ophouwen van een achterhuis 
met stilling, onder beheer van den bouwkundige 
J. van Vliet, te Schoonhoven; ingek. 9 bilj.; 
hoogste inschr. Do Jong, Vlist, ƒ 1666 
minste > J. v. d. Berg, Ammerstol, » 1614 
gegund. 

Middelburg, 21 Mei, voor rekening van den 
polder Walcheren: lo. de uitvoering der gewone 
onderbouds- en verniouwiiigswerkcn, aan de vier 
wateringen des polders, met bijlevering van de 
noodige materialen, in 4 pei-ceelen. 

Perc. 1, Noordwatering; ingok. 2 bilj., als: 
J. Verkiiijl Quakkelaar, te Vlissingen, / 26,130 
J. v. d. Hoek, » Middelburg,» 26,900 

Porc. 2, Oostwatoring; ingek. 4 bilj., als: 
A. Foudraine, te Goes, J 8900 
J. Lindenberg, • Wemeldiuge, » 8800 
J. de Rijke Jr., • Stavenisse, » 8700 
J. v. d. Hoek, • Middelburg, » 8520 

Perc. 8, Zuidwatering; ingok. 3 bilj., als: 
A. Foudraine, te Goes, ƒ 9380 
J. de Rijke Jr., > Stavenisse, » 9200 
J. v. d. Hoek, > Middelburg, » 9100 

Perc. 4, Westwatering; ingok. 3 hilj., als: 
J . v. d. Hoek, tc Middelburg, ƒ 6460 
J. Verkuijl (jnakkelaar, • Vlissingen, 6400 
J. de Rijke Jr., > Stavenisse, > 0310 

2o. het leveren van 60 M 3 fijne onderhouds
grint; ingok 2 bilj., als: 
J. v. d. Hoek, Middelburg, voor de massa/ 83.50 
P. de Vos, idem per M 3 » 1.74 

Utrecht, 21 Mei: bet verbouwen van een 
buis op de Lange-Nieuwstraat A 545, voor reke
ning van notaris van Aakcn van Schaardenburg, 
onder beheer van don architect W. J. van 
Vogelpoel (onderhands); gegund aan J. 11. de 
Vos, te Utrecht, voor ƒ 4600. 

Utrecht, 21 Mei: het bon wen van een machine-
en wagenloods enz., op het terrein der gemeente-
reiniging; ingek. 11 bilj., als: 

D. K. Wielenga. 
H. v. d. Schaaf, 
P. P. v. d. Moulen, 
I. J. Veltman, 
-cgund, 

Terhorn, 
idem 

St.-Nicolaasga, 

ƒ 1141 
> 1126 
> 1105 
» 1097.75 

ƒ 1112.38 

W. A. G. Jansen, 
W. v. Vloten, 
J. H. de Vos, 
L. J. Metz, 
J. de Vos, 
J. Krachten, 
E. Scheepbouwer, 
G. J. v. Vloten, 
A. C. Vink, 
A. Reiiieveld, 
F. W. v. Vloten, 

te Utrecht, / 8660 
idem > 8577 
idem » 8520 

Zalt-Bommel, » 8487 
» 8419 
» 8378 
» 8067 
» 7994 
» 7944 
> 7499 
t 7400 

» Utrecht, 
» idem 
t idem 
» idem 
» idem 
n Vlaardingen, 
» Utrecht, 

Gegund aan A. C. Vink 
Kroningen. 21 Mei: het uitgraven, aanslem-

pen met zand enz., van twee perceelen bouw
terrein in de Verlengdc-Nieuwe-Ebbingestraat 
onder beheer van den architect K. Hoekzema;' 
ingek. 8 bilj., als: 
E. W. Wietzema, te Groningen, / 3120 
II. Janssen, » idem » 2999 
T. de Jong, » idem , 2286 
gegund. 

Mem.vilei 21 Mei: de onderhoudswerken 
aan de waterkeering van den calamiteusen 
Adornispolder, van Mei '87—80 April '88; ingek. 
1 biljet van P. Monjé, te Breskens, voor f 1064.99 
Raming ,, 1117.50 

ï r l e s (Dr.) 21 Mei: a. het bouwen eener nieuwe school te Donderen; b. het verbouwen en 
vergrooten van de scholen te Vries, Zcien en Tinaarloo, c. het verbouwen der scholen tc Hunne 
en Oudcmolen, onder beheer van den architect H. Luinge; ingekomen 18 hilj., als-

I 2 
Inschrijvers cn Woonplaats. Donderen Bunne 

O. P. Offringa, Donkerbroek, 
11. Wiegmink, Zuidlaren, 
A. S. v. d. Meer, Drogeham 
II. Steenstra, Zuidlaren, 
A. Sikkens, Noordlaren, 
H. v. Dijk, Lutten, 
L. Los, Bedum, 
S. Meijers, idem 
J. Brals, Assen, 
11. Hajeina, Vries, 
G. S. Iliiisema, Pekela, 
II. Jalving, Assen, 
A. v. Veen, Vries, 
A. Dielman, Assen, 
F. Aberson. Steenwijk, 
D. B. Wiering. Assen, 
11. Mation, Zuidlaren, 
D. Neizingh, Assen, 

ƒ 5046 

5397 
5590 
5311 

4996 
5150 
4919 

5058 
5334 
4673 
5846 

0260 
5300 
5140 

~l i 5" 
Vries Oudemolen' Tinaarloo 

f 988 
1280 
1099 
1247 

1060 
1180 
930 

1111 

910 
1156 

1239 
1130 

ƒ4346 

3967 
5411 
4893 
4982 
4836 
4997 
4679 

8060 

3978 
4843 

5260 
4900 
4460 

6 
Zeien 

ƒ 948 

1260 
983 

1246 
2775 
1210 
1340 
1015 

1087 

980 
1270 

1260 
1125 

/ 8688 ƒ 2987 

3389 
3561 
3743 
4500 
3692 
3850 
3512 

3187 

3450 

8725 
4000 
Ramint 

2590 
8302 
3066 
3400 
2788 
8100 
2890 

2582 

2510 
2999 

3220 
3380 
3150 

in mass: 

ƒ 18460 
K 23800 

17600 
19793 
19446 

18550 
19400 
17000 
23500 
16387 
19320 
16500 

19278 

19500 

l 18640 

Monnikendom, 21 Mei, voor rekening van bet 
hoogheemraadschap Waterland: lo het verhoogen 
cn verzwaren van een gedeelte dijk met ver
loggen en versterken van stecnglooiing en eenig 
onderhoudswerk; minste inschr. C. Blankevoort, 
te Monnikendam, voor J 15,000. 

2o. het leveren van grint en puin; minste 
inschr. dezelfde, voor / 2800. 

Groningen, 22 Mei: het bouwen eener win
kelbehuizing met bovenwoning, ten dienste van 
W. Meihuizen, aan de Rademarkt, onder beheer 
van den architect G. Nijbuis; ingek. 10hilj.,als: 
J. I. Toesman, te Groningen, ƒ 10,600 
II. G. Poelman, » idem » 10,645 
J. Ibelings, » idem » 10,400 
E. W. Wietzema, » idem » 9.787 
T. V. Jelsma, » idem » 9,730 
H. J. L. Walker, » idem » 9,197 
E. Peters, » idem » 9.023 
G. Meulink, » idem » 8,960 
Swarte cn Nusman, » idem n 8,900 
E. Berkenboscb, » idem » 8,743 

Het werk is niet gegund. 
Middelburg, 23 Mei: hot afbreken van het 

bestaande en het oprichten van eon nieuw ge

bouw, dienende tot woning en kantoor vooreen 
kommies-ontvanger tc Kappellebrug; ingok. 4 
bilj., als: 
C. L. Bleijenhergh, St-Janstecn, / 0530 
G. .1. Balkensteijn, Neuzen, » 5570 
J. F. v. d. Walle J.Fz., Hulst. » 5328 
P. Duijvesteijn en P. .(.Wisse, Zaamslag, » 4788 

Amsterdam, 23 Mei, door het bestuur van 
bet Vondelpark: het dempen van een gedeelte 
sloot naast het Vondelpark 011 bet maken van 
een riool met zinkputten; ingek. 14 bilj., als: 
W. II. Struijs, 
J. de Vries, 
A. Zonneveld, 
W. Greve, 
R. Schreiider, 
.1. J. Bnekholst, 
J. G. de Waerdt, 
B. Kroon, 
P. Zaailing, 
K. v. Soest, 
II. Osinga. 
A. Vaas, 
N. Ooms, 
W. A. Verbruggen, 

tfi Amsterdam, f 84G0 
Purmerend, ,1 7642 
Haarlem. n 7341 
Buiksloot, > 7000 

» Kolhorn. • 6950 
tl Amsterdam, » Ö500 
V Nii'Mworamstel, 1 f>444 
• Buiksloot. 1 fi4(10 
• Nieuweramstel, • 6284 
B Beverwijk, » 5yfi8 

Amsterdam, 1 5680 
• idem n 5665 
» Nieuweramstel. » 5555 

Waddinksveen, « 52fi0 

Amsterdam, 23 Mei, door de Hollandsche IJzeren Sjworwegmaatschappij: horbesteding van 
de levering van eikenhouten dwarsliggers, (bestek 404) in twee perceelen; ingek, 6 hilj.. als: 

Namen en woonplaats. 
Perceel 1, 

20,000 halfronde eiken 
dwarsliggers. 

Perceel 2, 
1600 vierkante eiken 

dwarsliggers. 

C. Muller, Hodenfclde (Duitschland), 

F. Clercx, Bokstel, 

B. H. Clercx, idem 

P. H. van Hoogerwou, idem 

W. Hoettger, Wesel, 

J. Nahuis, Groenloo, 

Binnen- of bovonlandsch 
f 2.35 per stuk. 

Binnen- of bovcnlandsch 
ƒ 2.50 per stuk. 

Binnen- of bovenlandsch 
ƒ 2.60 lier stuk. 

Binnen- of bovenlandsch 
ƒ 2.27 l>er stuk. 

Oostze'ehout./ 1.96 per stuk. 
Binnen- of bovenlandsch 

ƒ 2.28 per stuk. 

Bovenlandsch 
f 2.90 por stuk, 

Binnen- of bovenlandsch 
ƒ 3.12 per stuk. 

Binnen- of bovenlandsch 
/ 3.80 per stuk. 

Oostzoehout f 2.90 per stuk. 
Binnen- of bovenlandsch 

/' 3.50 per stuk. 
Rinnen- of bovenlandsch 

J 2.81 por stuk. 
Oostzoehout / 3.45 por stuk. 
I Binnen- of bovenlandsch 

f 3.10 per stuk. 

11. Berends, 
J. R. Jansen, 
.1. Jelsma. 
F. Roders, 
A. v. Dijk, 
H. H. .\fulder, 
II. Jansen, 

Werkman, 
Poelman, 
Scheltens, 
Toesman, 

Pleizier, 

te Groningen. ƒ 23.200 
9 idoin > 20.967 
D idem 20,457 
J» idem 1 20 300 
• idem 20,210 

idem » 20,098 
idem » 19,964 

> idem B 19.714 
• idem 1 19.210 

idem 9 19.175 
• idem 1) 19,120 

idem » 18.870 
• idem 1 18,697 

idem • 18.490 
» idem S 18.385 
> idem 1 18.200 
> idem » 18.127 
• idem 17,437 

Bedum, 17,433 

E n s c h e d é , 23 Mei: het doen van eenige ver
bouwing aan een huis, gelegen aan don Ilenge-
looscbon straatweg; minste inschr. Reudink en 
Tönis, te Enschede, voor ƒ 946. 

Amsterdam, 23 Mei, voor rekening der ge
meente: lo. bet voortzetten der werken tot bet 
maken van een petroleumhaven, in den Amster-
damschen polder; ingek. 13 hilj., als: 

H. Th. Wiegerink, j 270,900 
B. A. Wiegerink en Terwindt, » 262,000 
G. A. v. Hattem 
A. L. v. Wijngaarden, 
H. Bennink Hz., 
P. Bos, 
A. Volker Lz., 
N. v Haren, 
J. J. Bekker, 
C. Bos Az., 
A. Boer Wz., 
W. Goedkoop Dz., 
G. P. J. Beccari, Haarlem, 

2o. het boouwen van een steenen walmuur 
langs de Leidschekade, ten noordwesten van de 
Leidscbegracht; ingek. 16 bilj., als: 

238,000 
234,500 
211,300 
207.800 
207,000 
198.650 
198,400 
191,980 
184.920 
176,900 
172.500 

R. v. d. Haggelaar, te Amsterdam, / 10,200 
C. v. Boven, » idem » 8,700 
J. Bode, » idem » 7,985 
E. v. Brummelen, » idem » 7,895 
G. J . Hartog. B idem » 7.750 
H. C. Dorlas, B idem • 0,866 
J. J. Boekholts, B idem t 6.500 
C. J. Maks, ' » idem » 6,400 
11. J. Meekers, 1 idem » 6,386 
H. Dinklaar, » idem B 6.350 
P. Smit en Hermans, » idem » 6,199 
L. Kok, B idem B 6,114 
H. Rietsnijder & Zn., B idem B 5,977 
M. Deutekom, » idem • 6,774 
II. Ozinga, B idem » 6,542 
G. I). v. Doorn, B idem » 6.497 

Bril sum (Fr.), 23 Mei: het bouwen eener 
stelphui/.ing op een nieuw terrein op het Oudland. 
aldaar. De alloop dezer aanbesteding wordt niet 
openbaar gemaakt. 

Groningen, 28 Mei: hot bouwen van eene 
tabaksfabriek aan de Winschoterkado, onder 
beheer van den architect J. Maris; ingek. 19 
bilj., als: 

P. Hendriks, 
J. Kruisenga, 
J. Ibelings, 
E. Sehreuder, 
K. I'ekkes, 
A. Sehreuder, 
A. Benninga, 
gegund. 

Groningen. 23 Mei: het afbreken van stal
len en het bouwen van nieuwe paardostallen 
voor don logementhouder B. Vos, in 't Blauwe 
Paard. Nieuwe-Boteringestraat. onder beheer van 
don architect K. Hoekzema, te Groningen; ingek. 
6 hilj. als: 
E. Peters. te Groningen, ƒ 2397 
E. W. Wietzema, B idem I 2387 
J. Ibelings. B idem » 2295 
W. Ploijzier. B idem B 2270 
II. Meijer, B idem B 2222 
N. v. (luizen, 1 idem » 1997 
gegund. 

'•-Ilage. 24 Mei: de levering van 350 stuks 
tonsteonen voor de marine, en wel: 10 stuks 
van de Ie, 20 van de 2e. 20 van de 3e, 100 van 
de 4e, 100 van de 6e, 100 van de 6e soort; 
minste inschr. T. J. Smits Pz., te Dordrecht, 
voor ƒ 1574. 

H e i n , 24 Mei: ton behoeve der artillorio-
inriebtingon; minste inschr.: 

Perc. 1, koper- en messingplaat, Gebr. Abra
hams, te 's-Hage, voor f 5106.85. 

Perc. 2, schellak, alcohol, soda enz.. P.J. Kipp 
& Zonen, Delft voor ƒ 173.17. 

Perc. 3, 500 KG. koperplaat en 2000 KG. mes-
singplaat Gebr. II. E. on J. van der Heide, te 
Delft, voor ƒ 1494.00. 

Perc. 4. 200,000 KG. grove Engelsche steen
kolen. W. Hoven & Zn., Rotterdam, voor f 14.75 
por 1000 KG. 

Porc. 5. 100.000 KG. Bine Ilhursche machine-
kolen, G. Th. Brand, te Rotterdam, rOOr/4.5o>/, 
per 1000 KG. 

§llodrecht, 24 Mei: het houwen van een 
woonhuis aan de buitenzijde van den Morwede-
dijk, in de gemeente Sliedrecht. in 2 perceelen 
en in massa, onder beheer van den architect 
M. Vermeet Hz. 

Perc. 1 ingok. 6 bilj., als: 
B. v. d. Wiel. te Sliedrecht. /' 5650 

» 5625 
I 5126 
B 5000 
II 4996 
» 4947 

Baan Visser, » idem 
H. Mosterd. » idem 
P. v. d. Wiel, B idem 
A. Lanser, • idem 
W. v. Delft, B idem 

Perc. 2 ingok. 8 bilj., als: 
A. Borsje, te Sliedrecht, ƒ 5420 
C. Bomhard. » idem B 5400 
J. Zuiderhock, » idem » 5200 
T. II. Meijer, I idem B 4800 
II. Snoek, B idem » 4680 
P. Kraaijeveld, B idem B 4653 
F. Strooiland, » idem » 4543 
D. .1. v. Riemsdijk, >i idem B 4335 

Massa, ingek. 3 bilj., als: 
T. II. Meiier, te Sliedrecht, / 9795 
D. J. v. Riemsdijk, B idem B 9635 
Oen Dunnen, B Drimmelen, » 9579 

Helmond, 24 Moi: het vergrooten dor stoom
weverij en verdere fahriekiiirichtingon van do 
firma Diddons 011 Van Asten, onder beheer van 
den architect J. W. van der Putten; ingek. 9 
bilj., als: 

te Helmond. 
B Gemert, 
B Helmond, 
• idem 
» idem 
B idem 
B Vechel, 
B Helmond, 
B idem 

j 10,750 
B 10,700 
B 10,695 
B 10.689 
B 10,635 • 
I 10,595 
B 10.537 
B 9.720 
B 9,699 

L. Fils. 
F. Oliriers, 
.1. v. Nunen, 
J. v. d. Velden, 
.1. Swinkels, 
M. Dreesen, 
L. Paaps, 
II. v. Assolilonk, 
A. Schampert, 
gegund. 

Helder, 24 Moi: bet bouwen van een tweede 
vredesprivaat bij de bomvrije kazerne in hot fort 
Erfprins, te Helder (berbesteding); ingek. 1 biljet 
van Do Waard cn Wijker, voor / 1785 
Raining » 1540 

« l > l . 24 Moi: bot bouwen van een pakhuis, 
hot vergrooten van het bestaand pakhuis en het 

' bouwen van een rookerij ca., onder beheer van 
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den bouwmeester 
bilj., als: 
G. v. d. Berg, 
W. Witteveen, 
G. J. Averdijk, 
J. Witteveen, 
B. v. d. Worp, , 
H. v. Gogh, 
H. Mulder, 
gegund. 
Raming 

H. Wissink; ingekomen 7 

te Deventer, 
» ülst, 
» Wije, 
» Deventer, 
» idem 
a ülst, 
a Terwolde, 

ƒ 7119 
» 7010 
» 6980 
» C897 
> 6835 
» 6517.60 
I 6495 

6400 
VIL.Ingen, 24 Mei, onder het beheer der 

genie, te Breda: lo. het vernieuwen van het 
dak boven kamer no. 3 van het hospitaal te 
Vlissingen; ingekomen 5 bilj., als: 
C. Maters, 
P. Monjé, 
P. Krijger & Zn., 
D. Bijl, 
J. C. v. Miert, 
Raming 

te Vlissingen, 
» idem 
a Middelburg, 
» Vlissingen, 
a Middelburg, 

ƒ 1625 
a 1498 
» 1488.84 

1487 
1447 
1600 

2o. het verbeteren van het dak op hetonder-
olïiciersgebouw bij de bomvrije kazerne, te 
Vlissingen; ingek. 
C. Maters, 
P. Krijger & Zn., 
P. Monjé, 
J. C. v. Miert, 
D. Bijl, 
Raming 

Maastricht, 25 Mei 

bilj., als 
te Vlissingen, 
a Middelburg, 
I Vlissingen, 
» Middelburg, 
a Vlissingen, 

ƒ 1849 
» 1611 
» 1548 
» 1547 
» 1537 
» 1650 

het eenjarig onderhoud 
der kazernegebouwen enz., te Maastricht, onde 
het beheer der genie, te Nijmegen (herbesteding): 
ingekomen 2 bilj., als: 
J. Laudij, te Sittard, f 7627 
J. Schenk, » Maastricht, » 7592 
Raming » 7450 

Bergiclienhoek. 25 Mei: de levering van 
150 stère grove middelsoort grint aan dc ge
meente, te leveren in de bakken langs den 
grintweg; ingek. 4 bilj., als: 

|ier stère 
J. Vriens, > ƒ 2.S5 
W. den. Breejen, » 2.385 

"G. Broere, ' » 2.31 
A. de Bruijn. » 1.98 

Hillegersberg, 25 Mei: de levering van 200 
stère grove middelsoort grint aan de gemeente, 
te leveren om en bij de Rottekade, aldaar; ingek. 
4 bilj., als: 

per stère 
J. Vriens, f 2.15 
C. Broere, » 1.69 
W. den Breejen, » 1.65 
A. de Bruijn, B 1.54 

Dordrecht, 25 Mei: het doen van voorzie
ningen aan loodsen enz., te Dordrecht, onder 
het beheer der genie, te Breda; ingekomen 7 
bilj.. als: 

H. v. Pelt, 
J. P. F. Kraus, 
D. J. Kwak, 
J. v. d. Vlugt Jr., 
P. Ponsen, 
P. v. Driel, 
J. J. Kooijmans, 
Raming 

M i r d r e i h i . 25 Mei: het bouwen van een 
bouwmanswoning met veestalling op eene te 
heien paalfundeering, zonder levering der be
noodigde Waalsteen, voor rekening van A. Seret 
Uz.; ingekomen 10 bilj., als 

ƒ 3050 
» 2879 
» 2786.98 
» 2785 
» 2760 
» 2597 
t 2590 

3100 

D. J. v. Riemsdijk, te Sliedrecht, 
F. Streelland, a idem 
Jac. Zuiderhoek, a idem 
P. Kraaijeveld Pz., • idem 
B. Snoek. » idem 
('. Bernhaid, j> idem 
F. H. Meijer, a idem 
W. Hofman, „ idem 
A. Borsje, » idem 
J. de Rouwe, 1 idem 
gegund. 

Deventer, 25 Mei: het doen van eenige ver
bouwing aan het huis van A. H. J. van den 
Sigtenhoi-st, onder beheer van den architect G. 
te Rielc Wz.; ingek. 13 bilj., als: 

ƒ 9500 
» 8773 
» 8653 
1 8583 
> 8330 
» 8100 
» 8090 
» 8072 
a 7900 
> 7255 

der boorden van h e t Noordhollandsch kanaal, in 
drie perceelen, volgens bestek no. 74. 

Perc. 1, ingek. 10 bilj., als: 
C. Mos, te Haarlemmermeer, / 7700 
J. Oldenburg, 
A. Prins Fz., 
L. Pot, 
H. Dinkla, 
G. Honijk, 
W. Greve, 
G. D. v. Doorn 
A. Reineveld, 
R. Kroon, 
Raming 

Perc. 2, ingek. 8 bilj., als 
C. de Jong Jz., te Hardinksveld, f 8290 
H. Dinkla, » Buiksloot, '» 7907 
J. Oldenburg, » Bergen, » 7848 
G. D. v. Doorn, , Amsterdam, a 7800 
A. Prins Fz., > Sliedrecht, a 7632 
G. Honijk, . Pui-merend, » 7487 
A. Reineveld, 11 Vlaardingen, » 7321 
R. Kroon, » Buiksloot, > 6900 
Raming » 8350 

Perc. 3, ingek. 7 bilj., als: 
J. Oldenburg, te Bergen, / 17.100 
C. Bos, » Haarlemmermeer, a 17,000 
II. Dinkla, » Buiksloot. » 16.280 
W. Ambachtsheer, » amaterdam, 3 16,000 
G. f). v. Doorn, » idem a 15.900 
R. Kroon, ., Buiksloot, » 15,900 
R. Schrenders, » K 0 I I 1 0 1 1 1 , » 15.260 
Raming » 16,300 

(o. het verdiepen van eenige gedeelten van het 
N'oonlhollandsch kanaal, volgens bestek no. 73; 
ingek. 8 bilj., als: 

te Gouda, 
» Hedel, 
a Amsterdam, 
a idem 
» Ttrecht, 
» Dordrecht, 
» Amsterdam, 
» Sliedrecht, 

a Bergen, » 7140 
» Sliedrecht, 1 7062 
» Buiksloot, > 69C0 
» idem a 6894 
a Purmerend, a 6836 
» Buiksloot, 1 6680 
» Amsterdam, a 6680 
1 Vlaardingen, a 6543 
a Buiksloot, > 6447 

7600 

f 25,000 
a 23.900 
a 22.650 
a 22,400 
» 21,900 
» 21,900 
» 19,400 
a 17,650 
» 22,650 
van het 

W. Eskes & Zn., 
A. B. Heiineriks, 
H. Korteling. 
G. W. Pieters, 
J. Witteveen, 
II. B. Lepping, 
R. v. d. Spoel, 
G. Beltman, 
B. v. d. Worp, 
K. v. Leusden, 
G. Horstee, 
H. Steenbergen, 
II. Lammers, 

Haarlem, 25 Mei, 

te Deventer, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

onder beheer 

/ 2449 
» 2417 
• 2332 
> 2203 
> 2289 
> 2285 
> 2284 
1 2284 
» 2279 
> 2254 
• 2234 
1 2223 
> 2159 

van h e t 
ministerie van waterst. enz.: lo. de voorziening 

A. v. Kekem 
A. G. Huvskes, 
G. D. v. IJoorn, 
P. Duinker, 
II. Beimik, 
('. Bos Az., 
W. Goedkoop, 
A. Volker Lz., 
Raming 

'•-Hage, 26 Mei, onder beheer 
ministerie van waterst. enz.: lo. de uitvoering 
van hei-stellingen en vernieuwingen aan de 
Rijksrivierwerken op den Boven-Rijn en de Waal. 
met het onderhoud dier werken, van 1 Juli '87 
tot en met 30 Juni '88, in drie perceelen. 

Perc. 1, ingekomen 6 hilj., als: 
R. A. v. d. Bergh, Pannerden, 
H. A. Pauwen, West-Pannerden, 
G. I. Mol, Kuilenburg, 
J. H. Hoijinck, Pannerden, 
J. H. v. Hezewijk, Lobit, 
F. E. Terwindt, Pannerden, 
Raming 

Perc. 2, ingekomen 6 bilj., als: 
W. Baggerman, Nederhemert, en D. 

de Kók Kerkdriel, 
G. J. Mol, Kuilenburg, 
H. v. Anrooy Jz., Zalt-Boinmel, 
F. E. Terwindt, Pannerden, 
J. H. v. Hezewijk, Lobit, 
G. Spiering Cz., Gameren, 
Raming 

Perc. 3, ingek. 4 bilj., als: 
C. de Jong Iz., Hardinksveld, 
A. C. Iluyskes, Hedel, 
J. v. Vuuren, Zalt-Bommel, 
II. v. Anrooy Jz., idem 
Raming 

2o. de uitvoering van herstellingen en ver. 
nieuwmgen aan de Rijksrivierwerken op den 
Gelderschen Usel, met het onderhoud dier wer
ken, van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88, in 
drie perceelen. 

Perc. 1, ingek. 8 bilj., als: 
B. C. Kortleever, Westervoort, 
R. A. v. d. Bergh, Pannerden, 
J. H. Hoijinck, idem 
G. J. Mol, Kuilenburg. 
H. A. Pauwen, West-Pannerden, 
J. H. v. Hezewyk, Lobit, 
F. E. Terwindt, Pannerden, 
P. Heil, Zwolle, 
Raming 

Perc. 2, ingek. 6 bilj., als: 
J. H. v Hezewijk, Lobit, 
J. H. Hojjinck, Pannerden, 
F. E. Terwindt, idem 
B. C. Kortleever, Westervoort, 
H. A. Pauwen, West-Pannerden, 
P. Heil, Zwolle, 
Raming 

Perc 8, ingekomen 8 bilj., als: 
P. Heil. Zwolle, 
H. A. Pauwen, West-Pannerden, 
F. E. Terwindt, Pannerden, 
Raming 

/ 28,140 
» 23,100 
1 22,993 
» 22,690 
a 22.490 
1 22,291 
• 24,C0O 

/ 31,860 
> 30,721 
a 28.800 
» 28,608 
> 28,240 
J 27,428 
» 33,000 

ƒ 64,350 
64.210 
53 120 
50.800 
66,000 

/ 36,100 
• 33,140 
a 32,966 
• 32,171 
> 31,650 
a 31,200 
a 30,862 
> 80,300 
a 80,100 

ƒ 8400 
a 8290 
> 8060 
» 7875 
» 7525 a 7188 
a 7800 

8 0 , het verrichten van baggerwerk in en nabij 
den Amer en het herstellen en onderhouden van 
de werken op den Amer en op het benedendeel 
van het Oude-Maasje en van dc Donge, van 1 
Juli '87 tot en met 30 Juni '88; ingekomen 7 
bilj., als: 
L. de Boo, Vrijenban, ƒ 16,498 
T. Volker, Dordrecht, » 15,800 
,1. Knoops, Nijmegen, a 16,860 
!,. Volker Az., Sliedrecht, » 15,225 
L. de Neef Lz„ Brielle, » 14800 
I). J. Kroon, Sliedrecht, » 14,578 
IS. de Waerd, Nieuwenhoorn, » 13.864 
Raining • 15,000 

Viurilcii 25 Mei: het eenjarig onderhoud der 
werken en kazernegebouwen langs de Vecht van 
Kijkuit tot Maarseveen, onder het beheer der 
genie, aldaar (herbesteding); minste insehr. 
N. Hühl, te Muiden, voor ƒ 3926 
Raming a 3770 

.st.-Annaparsclile, 25 Mei: het slatwerk 
der Oudebiltdijksvaart onder St.-Jacobiparochie; 
—k. 4 bilj., als: 

te Berhkum, /' 6992 
» Lemmer, n 5555 
» Ouile-Biltzijl, » 5278 
a Lemmer, » 5078 

het herstellen van het huis 
van ,1. P. Chardon en het bouwen van een 
paardenstal; ingek. 5 bilj., als: 
J. Struik, te Delft, ƒ 1310 
W. F. C. Schaap, » idem » 1177 
R. Ouwerling, » idem » 1111.11 
D. Huurman, a idem » 1045 
C. .1. Paalvast, a idem » 999.99 
gegund. 

Kampen, 26 Mei: het bouwen van 41 ar
beiderswoningen aan den Buitensingel, voor re
kening der coöperatieve bouwvereeniging »des 
Werkmans Vriend"; ingek. 15 bilj., als: 

A. J. v. d. Mev, 
E. S. de Bier," 
A. v. d. Rol, 
L. Zundstra, 

l l e i r i . 26 Mei: 

ƒ 18,740 
1 13,294 
» 12,434 
> 14,300 

.1. ilesselingen, te Meppel, ƒ 48,940 
H. v. Dijk Hz., a Kampen, "» 48,300 
C. Eek hardt, » Almeloo. a 48,198 
C. ter Horst, a Zwulle, » 47,777 
J. W. Tiel, a Kampen, » 47,749 
J. Kruijt Kz., a Zwolle, » 46,798 
D. Ilruijns, a idem a 46.666 
F. Krijgsman, 1 Kampen, a 43,620 
J. S. v. d. Werf, » idem » 48,500 
B. v. d. Weerdt, a idem a 43.450 
W. Franzen, a idem a 43,434 
H. Steenbergen, a idem a 43,434 
F. Aberson, a Steenwijk, a 41,670 
II. J. Buis, a ürk, a 41,393 
C. Visscher, t Kampen, a 40.140 

Dreuinel, 26 Mei: het maken van basalt
glooiingen, ter grootte van ongeveer 800 M*., voor 
rekening van het polderdistrict Maas-en-Waal; 
minste insehr. J. van Vuren, Zalt-Bommel, voor 
/ 1.96 per M». 

Uriel Ir, 26 Mei, voor rekening van het water
schap de Npordsluis: lo. het zesjarig onderhoud 
van sluizen en heulen onder Oostvoorne; ingek-
7 bilj., als: 

C. Bout, / 2520 
J. Stans, ,. 1825 
P. Elshout, a 1805 
L. de Neef, a 1800 
A. E. Veenenbos, a 1790 
J. v. d. Heijden, a 1675 
F. v. Toledo, a 1448 

2o. het zesjarig onderhoud van heulen en sluizen 
onder Rokanje; ingek. 6 bilj., als: 

L. de Neef, ƒ 2400 
A. E. Veenenbos, a 2384 
J. Moree, a 1981 
A. v. Rij, a 1978 
A. de Kloe, a 1963 
A. Groencveld, a 1700 

80. het tweejarig onderhoud van den water
molen: ingek. 2 bilj., als: 

1. Stans, /' 326 per jaar. 
F. v. Toledo, 1 165 9 a 

'u-Honen. 26 Mei, onder het beheer der 
genie, aldaar: lo. het verbeteren van eene zwem
en badinrichting, het herstellen van wegen en 
het vernieuwen van beslagwerken; ingekomen 
2 bilj., als: 
Th. A. v. Ravenstein, te 's-Bosch, ƒ 1602 
G. v. Oord, ,) Werkendam, • 1884 
Raming a 1550 

2o. het doen van herstellingen en voorzienin-

?en aan militaire gebouwen, te 's-Bosch; ingek. 
bilj., als: 

L. Hurkens, te 's-Bosch, / 6375 
G. de Ruijter, a idem 1 6381 
Th. A. v. Ravenstein, a idem a 628S 
Raming • 7100' 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATEKDAG 4 JUNI 1887. 

Maastricht, te 
het gebouw van 
bruggen over het 
hoofdingenieur in 

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 Juni . 
lO'/i men, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het prov. best.: het vernieuwen van twee vaste 
afwatorings ot' zijkanaal naar de Maas. Inl. bij den 
liet 7e district en den ingenieur Bekaor, beiden te 

Maastricht. Aanw. gehouden. Raming ƒ 6600. 
Etten (N.-Br.), te 12 uren, door burg. en weth. van Etten en Leur: 

het rioleeren van de Dominóesgang tot aan de haven te Leur, alsmede 
het leveren en leggen van trottoir kantstcenen, het opbreken der be
staande keibestrating, sorteeren en herstraten. Aanw. gehouden. 

Delfzijl, te 12 uren, door burg. en weth.: het doen van eenige 
herstellingen aan- en onderhouden ged. '87 van de havenwerken. 

Groningen, te V2-\% uren, door burg. en weth,: 
lo. het onderhoud van eenige pompen binnen de gemeente van 1 Juli 

'87—1 Juli '88; 
2o. het maken, leveren en aanbrengen van benoodigdheden voor het 

onderwijs in de nuttige handwerken, in de lagere gemeentescholen der 
le klasse, onder bijlevering van alle daartoe noodige bouwstoffen, arbeids-
loonen, transporten enz. 

Waalwijk, te 4 uren, door Jos. v. Ree, in het kofliehuis van Mej. 
de Wed. G. van Dijk, in de Stationsstraat: het houwen van eene 
machinale stoomschoeneufabriek benevens directeurs- en boekhouders-
woonhuizen, op een terrein, gelegen in de Stationsstraat, in de onmiddel
lijke nabijheid van het station te Waalwijk. Aanw. 6 Juni, te 1 uur. 

Alkmaar, door de Ned. Herv. gemeente: het vernieuwen van twee 
kerkramen. 

Schiedam, door de directie der gemeente-gasfabriek: het verven van 
de lantaarnpalen, lantaarnarmen en lantaarns. 

Goedereede (Z.-H.), ten behoeve van den polder de Generale Dykagie, 
bij den voorzitter: de levering, van 250 last Duitsche stortsteen. Hilj. 
inzenden bij den voorzitter L. Kooman. 

Dinsdag. 7 Juni. 
Arnhem, te U ' / i uren, door burg. en weth.: het onderhouden van

en het verrichten van eenige vernieuwingen aan verschillende gebou
wen, het bouwen van een waaggebouwtje en bijbehoorende inrichtingen 
op de Varkensmarkt en het uitvoeren van eenige verdere werken. Aanw. 
gehouden. (Zie advert, in »°. 23.) 

Eibergen, te 12 uren, door burg. en weth.: het verbouwen cn ver
grooten van de openbare lagere school in de buurtschap Zwolle. 

Rotterdam, te 121/» uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Sclüeland, in het gemeenelandshuis: 

lo. het maken van eenige steenglooiingen tot een totaal bedrag van 
1206 M x . ; 

2o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan Schieland's hoogen 
zeedijk, in drie perceelen; 

3o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan do molens, sluizen enz., 
van den hoogen boezem, benevens het onderhouden dier werken, ged. 
cén jaar; 

4o. het maken van een rietbeslag op de buitentaluds van den 
hulpboezem; 

5o. het leveren van eenige heimasten en timmerhout, in twee perc.; 
flo. het ged. drie jaren onderhouden van hetSchutverlaatteOverschie; 
7o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan de Maashoofden onder 

de gemeente Kralingen, en het vernieuwen van het hoofd no. 12; 
8o. het ged. vier achtereenvolgende jaren onderhouden van het zeil

en touwwerk der molens aan den hoogen boezem. 
Inl. bij den fabriek-landmeter, te Rotterdam, en den opzichter J. 

Oudijk, tc Nieuwerkerk-aan-den-IJsel. Aanw. gehouden. 
Rotterdam, te 1 uur, door burg. cn weth.: het maken van eene 

bemetseling voor ovens, met ijzeren vloer en verder toebehooren, in de 
vierde stokerij der gasfabriek aan den Oostzeedijk. Aanw. gehouden. 
(Zie advert, in »«, 21.) 

Valburg (Geld.), te 1 uur, door het R.-K. kerkbest.: het bouwen van 
cen kerk met toren, sacristie en doopkapel. Inl. bij den architect A. 
Tepe, te Utrecht. Aanw, 7 Juni, te 11 uren. 

Harllngen, te 1 uur, door burg. en weth.: het (leveren van 
100,000 2c soort bakklmkers. 

Deventer, te 2 uren, door het best. der vcrecni^de gestichten, op 
het nGroote Gasthuis": het bouwen eener barak voor lijders aan besmet
telijke ziekten, op het terrein van het ziekenhuis aan de Gasthuisstraat. 
Inl. bij den architect J. A. Mulock Houwer. 

Hoofdplaat (Zeel.), te 3 uren, door het bestuur der waterkeering van 
den calamiteusen Hoofdplaatpolder, in de directiekeet: het maken van 
een paalrij op het strandhoofd vóór dijkpaal 8. Aanw. gehouden. 

Haarlem, tc 3 uren, door dijkgraaf cn heemraden van den Haar
lemmermeerpolder, ter secretarie van den polder in de Jansstraat: het 
verdiepen van eenige vakken der togten in dien polder. Inl. bij den 
hoofdopzichter, te Haarlem. 

Harderwijk, te 6 uren, door kerkvoogden der Gereformeerde kerk: 
net doen der gewone jaarlijksche onderhoudswerken. Inl. bij den 
architect Makkink. 

Graningen, te 8 uren, door den architect K. Hoekzema, in het 
koffiehuis van H. Vos Kz.: het bouwen van een huis aan de Reitdiep-
Itade, met de levering van al het daattoe benoodigde. Aanw. gehouden. 

Woensdag, 9 Juni . 
ReeuwIJk (Z.-H.), te 10 uren, door burg. en weth.: het doen van 

werken aan den polder Rceuwijk. 
•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de lüjksrivierwerken 
op de Maas, met het onderhoud dier werken van L Juli 'H7 tot eu met 
Juni '88. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage. den inge
nieur A'erweij, te Vucht, er. dc opzichters Willems, te Maastricht, Droste, 
te Roermond, Kooremar., te Venloo, Venema, te Grave, Groenen, te 

j Vucht en Van Enst, te Heusden. Aanw. gehouden. Raming: perc. 1 
f 10,7**10. perc. 2 ƒ 10.500, perc. 3 ƒ 7960, perc. 4 /' 4650, perc. 5 

! f 26,750, perc, 6 f '11.350. ' 
! Amsterdam, te 11 uren, door den vice-adiniraal, directeur en kom-
; rnandant der marine: het verrichten van eenig behang-, schilder-, 
[ timmer- en stucadoorwerk, ten dienste van 's Rijkswootihui/.en op 's Rijks-
! werf. aldaar. Aanw. 7 Juni, te 10 uren, aan het bureau van den 
j hoofdingenieur der marine, aan 's Rijkswerf. 

Tilburg, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van 160,000 
! grèskeien. Inl. bij tien directeur der gemeentewerken. 

It ceil en. te 6 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente: het schil
deren van de kerk, pastorie, kostershuis, begraafplaats en verdere 
kerkelijke eigendommen, te Reeden. 

Muls (Zeel.), door het best. van het waterschap der «Sluis aan de 
Wielingen": de levering in de suatiegenl van het waterschap der sluis 
aan de Wielingen van 200 scheepston puin. 

Donderdag. D Juni . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie ran waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het, aanleggen, verlagen en verlengen 
van hoofden op en het afslechten en overwerken van een gedeelte duin 
langs het Noorderstrand van het eiland Vlieland, behoorende tut de 
zeewerken in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Keurenaer. te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming/'20.225. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van eenige onder
houdswerken ten behoeve van de Keulschevaart. in Noord-Holland. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur De Hrinjn, te 
Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming f 2400. 

Harllngen, te 1 uur, door burg. en weth.: het doen van eenige 
herstellingen aan de brugwachterswoniug in C 189. Aanw. 6 Juni, te 
11 uren. 

Doellehem. te l uur, ten kantore dor Geldersclie stoomtramwog-
maatschappij: het bouwen van het stationsgebouwtje met verhoogde 
perrons en aanverwante werken op het emplacement te Velp. 

Vrijdag. 1 0 Juni. 
Hrallngen, te 10 uren, door den architect A. Lange jan: het houwen 

van een woonhuis met koetshuis, paardenstal en \eidere werken op een 
terrein in het park Jeruzalem, aan de noordoostzijde van den Oudendijk, 
aldaar. 

's-Bosch, te 10' j uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene wachters woning 
nabij de nieuwe draaibrug over de Zuidwillemsvaart, te Helmond. Inï. 
bij den hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den arrondisse-
ments-ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Dommee, te 
Aarle-Rikstel. Aanw. gehouden. Raming ƒ 4450. 

's-Bosch, te 10'ij uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van net prov. best.: het uitvoeren van buitengewone 
vernieuwingen en herstellingen aan de werken der schipbrug over de 
Maas bij liedel, behooiende tot den dienst der veren in de provincie 
Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te's-Bosch, 
den arrondissements-ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter 
Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. gehouden. Raming ƒ 5700. 

's-Boseh, te 10'/t uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van basaltsteen glooiingen 
tegen het buitonbeloop van den linker Diezedijk, tot voortzetting van de 
werken tot verbetering van het kanaal dc Dieze, provincie Noord-Hrabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te's-Bosch. den ingenieur 
Schuurman, te Vucht en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 
gehouden. Raming f 17,300. 

'•-Bosch, te lo1., uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van eene los- en laad-
{ilaats aan den rechtei-oever der Dieze nabij Treurenburg, en voor het 
everen en plaatsen van reinmingpalen langs het tot los- en laadplaats 

ingerichte gedeelte van den basaltmuur aan den linkeiocver der Dieze 
te Engelen, prov. Noord-Hrabant Inl. bij den hoofdingenieur in het 6ë 
district, te s-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den op
zichter Vioeg, te Crevecoeur. Aanw. gehouden. Raming f 8050. 

Arnhem , te 11 uren, door de architecten G. J. van Gendt en C. M. 
G. Nieraad. in het Centraal gebouw: het verrichten van verschillende 
herstellingswerken aan- en het bewoon baar maken van het woonhuis aan 
de Rijnkade no. 36, aldaar, voor rekening van de erven van Mr. A. A. 
J, C. Sinkel. Aanw. 7 en 8 Juni, van 10—12 uren. (Zie advert, in »°. 23.) 

Middelburg, te 12 uren, door den provincialen inspecteur der directe 
belastingen: het onderhuden en herstellen van de gebouwen der Rijks
belastingen te Vlissingen, van den dag der kennisgeving van de goed
keuring der aanbesteding tot en met 31 Dec. '89. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter bij de 
landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te Breda. Aanw. gehouden. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het verbeteren en verzwaren van 
den Statendijk in de gemeente VVeststelhngwerf. behoorende tot de 
zeewerken in Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, 
beiden te Leeuwarden, en den opzichter Koorevaar, te Heerenveen. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 7800. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de water vrij mak ing van een buitendijks 
gelegen gedeelte van den straatweg van Deventer naar Zwolle, nabij 
tol no. 1, behoorende tot de rijkswegen in de prov. Overijsel. Inl. bij 
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den hoofdingenieur en den ingenieur Lok e, beiden te Zwolle. Aanw. 
gebonden. Raming ƒ 4000. 

Dlrmri i (N.-H.), te 1 uur. door dijkgraaf eti hoogheemraden van 
Zeeburg en Diemcrbriig in bet gcniccuclundsliuis: hot afbreken van 
het paalwerk aan de buitenzijde van de Ipenslitntersluis en bet daarter-
plaatse bouwen van twee steenen hoofden, met inbegrip van eenige 
bijkomende werken. Aanw. 7 Juni. te 10 uren, Raming ƒ 8202. 

Ilordri i l i l te l 1 / , uren, dooi- dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Zwijndieilitsche waard, in het kofliehuis :>Zalm": 

lo. het gedeeltelijk vernieuwen en herstellen van de rijsworken aan 
Nederhovon en aan de Dovelslnissclie haven; 

2o. bet vernieuwen van een rijzen berm aan de Oostendamscho 
losplaats; 

80, het leveren en inheien van vloeipalon en het maken en plaatsen 
van meerpalen aan bovengenoemde losplaats; 

4o. het verrichten van eenig baggerwork in de Oostendamsche haven. 
lui. bij den hoofdopzichter A. Visser Kz., te Zwijndrecht. Aanw. 7 

Juni. to 10 men aan (len Oostendam en tc 1 uur aan de Develsluissche 
haven. 

Piitlcrttlinrk. te 4 uren, in dc herberg van A. Buurman: het af
breken eener bouten en het houwen van eene nieuwe gemetselde 
schuur, lang 25.17, breed 10.25 M., aan den Rittelaursdijk onder 
Westmaas. Inl. bij den architect II. Heljers. Aanw. 10 Juni, te 11 uren. 

Zaterdag, If Juni . 
Ilreskeiis (Zeel.), te 10'/j uren, door het best. der waterkeering van 

het calamiteuse waterschap Oud-on-Jong-Breskons. in tie lliiectiekeet 
aan de Nieuweshiis: bet herstel, dc vernieuwing en het onderhoud tot 
cn met 30 April '88, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswcrken 
aan de waterkoeling van bovengenoemd watoi-schap. Aanw. 7 Juni, van 
10—12 uren. 

Yarsevrld , te 11 uren. door burg, en weth. van Wiseh: 
lo. het bouwen van een schoolgebouw en onderwijzerswoning te 

Siholde, met bijlevering van schoohnenbelon; 
2o. hot vergrooten van bot schoolgebouw te Terborg, met bijlevering 

van schoolraeubelen; 
3o. het bouwen van een ondcrwijzerswoning cn het verbouwen en 

lokaiiseeron van het schoolgebouw te Sinderen; 
4o. het verhouwen cn lokaliseren der school te Westendorp en te 

Heerweg. 
Inl. bij den architect G. J. Hoezen, te Terborg. 
Oude'water. te 1 uur. door burg. cn weth.: bet i estaureeren van 

het raadhuis. Inl. bij den stads-arclhtect L. Storkenburg. Aanw. 7 Juni, 
te 1 uur. Baming /' 4000. 

Cadxand (Zeel.), te 2 uren. door het bost. dei- waterkeering van het 
calamiteuse waterschap Tienhonderd-en-Zwarte, in het bestuurslokaal: 
het vernieuwen en onderhouden der aarde-, kram-, rijs- en steen
glooiingswcrken aan genoemd waterschap, ged. '87;'88 Aanw. 7 Juni, 
te 2 uren. 

Zwolle, te 2 uren. in het hotel Voskamp: bot bouwen van twee aan 
elkander gebouwde woonhuizen aan de Terborchstraat, nabij bet station, 
aldaar. Inl. bij den architect S J. H. Trooster ll.llz. Aanw. 0 Juni, tc 
2 uren. 

Nijmegen, te 3 uren. door den architect D. Scmynolitik, bij t'uijpors 
aan de Grootostraat: bet afbreken van perc. 12 aan de Houtstraat en 
wederopbouwen van een winkelhuis met bovenwoning. 

Winterswijk . ten gcineentebuize: het vergrooten der openbare lagere 
school in het dorp. 

Leerdam, door Drieseen es., in bet kofliehuis dol' Wed. .1. J. de 
Jong: bet bouwen van 20 woningen nabij de glasfabrieken. Inl. bij den 
bouwkundige ('. Wiggelinklniizen. aldaar. Aanw. 8 Juni, te 12 uren. 

Maandag, 13 Juni . 
Amsterdam, tc 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 

een stalgebouw voor 120 paarden, twee voorgebouwen, ziekenstal, 
smederij en bijbehoorende werken, op een terrein aan de Üildordijkkade. 
tusschen de Potgieter-, Tollens- en h'inkci'straton, ten behoeve van den 
dienst ter stadsreiniging. (Zie advert.m n°. 23.) 

Hcrgctt-op-Zoom, te 12 uren. duur den ontvanger der registratie en 
domeinen, ton zijnen kantore: bet herstellen van de uitwateringssluis 
van den Tbeodoriispolder, aldaar. Inl. hij den opzichter II. II. C. van 
Someren, Aanw. l l Juni, tc 10 uren. 

E n s c h e d é , te 12 uren. namens A. Erankenhiiis, in het hotel de 
Klomp: bet bouwen van een woonhuis, slagerij en eenige bijkomende 
werken, op een terrein aan de Zuiderlingen. Aanw. te 0 uren. 

Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren cn plaatsen van stootpalen en walbnrries langs den 

Ouden Singel en de Vohnolengraclit, in 2 perc; 
2o. het verlichten van eenige hei-stellingen en verfwerken aan den 

stadhuistoren: 
3o. het verrichten van eenige herstellingen en verfwerken aan het 

gebouw op de stadstimmerwerf. Aanw. voor sub 2 dagelijks, voor sub 
3, 6 Juni tc 11% uren. 

Anist ri.loio . te 2 uren. door do I loll. IJzeren Spoorwegmaatschappij, 
in kamer no. 40 van het centraal administratiegebouw: Bestek no. 406, 
liet maken van twee dubbele steenen wachtei-swoningen en drie dubbele 
woningen van drijf-docn-rcgelwerk aan den spoorweg Amsterdam— 
Rotterdam, niet bijbehoorende werken, in 2 perc. naming: perc. 1 
ƒ «400, perc. 2 / 13,800. (Zie advert, in n«. 23.) 

Dinsdag, 14 Juni. 
Heetsterznaag. tc 11 uren, duur burg. en weth.: het"verbouwen 

van de scholen te Siegorswoudc, Duurswuude en Ureterp, en het maken 
van nieuwe banken en kasten in die schelen. Aanw. 0 Juni, te I'reterp 
te 11'/, uren, Siegerewoude tc 121/. en Duurswoiido te 2'/, uren. 

Beelsterzwaag, te 12 uren, door burg. cn weth.: het vcrbüuwen 
van de schunl tc Langezwaag cn het maken van nieuwe banken en 
kasten vuur deze school en die te Gorredijk. Aanw. 8 Juni, te UI uren. 

Amsterdam, te l'/j uren, door commissarissen der stadsbank van 
leaning, in een van de lokalen der bank: het vergrooten van de bank 
van leening no. 10, aan dc Conradstraat. Inl. bij den architect W. 
Ilainer. Aanw. 10 Juni, te 11 uren. 

H e l e n » , e e n (N.-Br.), te 4 uren, door het kerkhest. der Herv. ge
meente, bij J. DeelenI eenige veranderingen, vernieuwingen cn herstel

lingen aan kerk en pastorie, aldaar. Inl. bij den architect M. Dreesen 
te Helmond. Aanw. 14 Juni, te 2 uren. 

Woensdag, IS Juni . 
s-llagc. te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud cn herstel der werken aan de Nieuwe Maas, het Scheur en 
den Hartol, van 1 Juli '87 tot en niet 30 Juni '88. Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur Leemans, den buitengewoon-opzich'tjr Verzijl. 
beiden tc Botterdam, en den buitengewóón-opzichter Durieux. te Maas
sluis. Aanw. 8 en 11 Juni, te 12 uren. Baming ƒ 38,005. 

'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 
op het I'annerdensche kanaal, den Neder-Rijn ende Lek, met het onder
houd dier werken van I Juli '87 tot en met 30 Juni '88, in vier perc. 
inl. bij den hoofdingenier Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur Musquetier, 
te Utrecht, en dc opzichters Van Balgoov. te Pannerdeii, Mann, tc 
Reenen, en Loeft', te Schoonhoven Aanw'. 8 Juni. Raming: perc. 1 
J 7000, perc. 2 f 0700, perc. 3 17.000, perc. 4 ƒ 25,100. 

'••Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
vonrtzetten van de verdedigingswerken aan den rechteroever der doorgra
ving aan den Hoek-van-Holland, voor dc verbetering van den waterweg 

I langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Lee
mans, te Rotterdam, en den opzichter Van Bloois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 8 Juni, te 12 uren. Raming ƒ 25,400. 

'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggorwerk in bot vaarwater der Koningshaven te Rotter
dam, tusschen de kiloineterraaien 141 en 144, behoorende tot de werken 
van dc rivier de Nieuwe Maas. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
Leemans en den opzichter Verzijl, beiden te Rotterdam. Aanw. 8 Juni 
te 12 uren. Raming t 28.000. 

'M-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: liet op-
ruimeii van een gedeelte van bet Onderplaatje en van gronden in bet 
bed der rivier de Anjer en het maken van daarmede in-verbaiid-staande 
werken, onder de gemeente Made en Driminelen, pruv. Noord-Biabant, 
tusschen dc kilometerraaien 55 en 58, behoorende tot dc werken voor 
het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. inl. aan het 
bureau der werken voor do verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch, 
Aanw. 8 Juni, te 10 uren, aan het havenhoofd te Drimmelen. Ramine 
/ ïïo.noo. 6 

s-llage, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
wegruimen van een in de rivier de Waal, onder Valburg, aan den 
rechteroever tusschen dc kilometerraaien 33 cn 34 gezonken vaartuig. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, cn den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 8 Juni. 

Leeuwarden, tc 1 uur. door burg. cn weth.: het illinnineeren van 
den Stads- of Prinsentuin, op den avond van 25 Juli a. s. 

Zieriksee, bij .1. W. D. Scbuurbecrpie Bocije, nntvanger-griflier bij 
de üuuwevecr- cn Zelkepokteri de levering van 130 M' onderhoudsgrint, 
franco wal, losplaats binnen het Sas. 

donderdag. IA Juni. 
' s l los r l i , te 10 uren. door burg. en weth.: het uitvoeren van 

werken tot veranderen der inrichting van de lokalen op de verdieping 
van het gebouw de Koren beurs cn andere daarmede in-verband-staande 
werken. Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. 13 Juni. te 10 uren. 
(Zie advert, in n°. 23.) 

Vrijdag. 17 Juni . 
Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het opruimen van twee in de 
Zuiderzee gezonken vaartuigen, genaamd »de Hoop" en »de jonge 
Roelof". Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur Labrijn cn den 
opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. 

's-Hage. te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijncn in de afdeeling Utrecht, 
in 2 perc. Inl. bij den inspecteur, vliet' van het technisch beheer der 
rijkstelegraaf, te 's-Hage, cn den inspecteur te Utrecht. Raming: perc. 
1 ƒ 1000. perc. 2 f 1880. 

Zaterdag, i s Juni. 
Uorirliem te 10 uren, door den oei-staamvezend-ingonioiir der genie, 

aldaar: 
lo. het doen van voorzieningen aan militaire gebouwen te Gorichem. 

Raming ƒ 5050: 
2o. bet maken van waterleidingen enz, in kazerncgebouwen te Gori-

cheiii. Raming j 2300. 
Bilj. inzenden uiterlijk 17 Juni, vóór 3 uien. 
Hreda, te 11 uren, door regenten van bet Gcreform d burgerwees

huis, iu bet kofliehuis van de Wed. Sogers: liet bouwen van een nieuw 
Gereformeerd burgerweeshuis, met bijkomende werken, op een terrein 
aan de Oudovest. aldaar, met bijlcvoring van alle materialen. Inl. bij 
dc architecten P. van dc Erve Jz. en cn A. C. Buijzerd, te Breda. Aanw, 
13 Juni, te 10'/, uren. (Zie advert, in n». 23.) 

Maandag. 20 Juni. 
Nijmegen , te 1 uur. door het gecombineerd watorschapshest. «Rijk 

van Nijmegen en Maas en Waal", op het raadhuis: 
lo. net verbreeden en verdiepen der Nieuwe Wetering, van de uit

monding in de rivier de Maas tot de sluis in den Teersdijk met bijbe
hoorende werken, lang 13 082 M.. in 1 perc.; 

2o. bet verbroeden en verdiepen: a. van de Blauwe Wetering, van dc 
Blauwe Sluis ondor Apneltern tot de Oude Wetering, lang 3350 M.; I. 
van de Hockgraafsche Wetering, van Darrondaalsch bosch onder YVeurt 
tot het Hockgraafsche Schutlukon, lang 7400 M., in 2 perc. 

Inl. bij den dijksopzichtor C. Kooijmans, te Dieuinel. Aanw. 13 Juni. 
te 11 uren bij de sluis te Appeltern, en 14 Juni, te 10 uren bij het 
Darrondaalsch bosch. 

Dinsdag. XI Juni . 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 

van een gebouw vuur een stooinmisthoorn cn bijbehuorende woning bij 
dc buitenhaven te Vlissingen. Aanw. 14 Juni, te 1 uur. 

Hoofdplaat (Zool.), te 3 uren, door het best. der waterkeering van 
den calamiteuscn lloofdplaatpolder, in de directiekeet: het bentel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingswerken aan dc waterkeering van genoemden 
polder. Aanw. 14 en i7 Juni. van 9—11 uren. 

Woensdag, 22 Juni . 
ullage, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van werken tot stroomleiding in den bovenmond der door
snijding van den Piekonwaard, tusschen de kilometerraaien 228 cn 228, 
onder de gemeente Alem, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdin
genieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Vcrweij, te Vucht, en 
Jen opzichter Groenen, tc 's-Bosch. Aanw. 15 Juni. Raming ƒ 12,400. 

's-Hage, tc 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot nonnaliseering van de Waal, onder Haaftcn 
en Gameren, provincie Gelderland, tusschen dc kilometerraaien 78 en 
82. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 15 Juni. Raming / 73,100. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verleggen van een gedeelte van den Noord-Nieuwlandschen polder onder 
Maasland, tusschen dc kilometerraaien 162 en 103, en het maken van 
slooten. kaden en duikers in de steenen Gorzen; een en ander voor de 
verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den 
lioofdingcnicur Leemans, te Rotterdam, en den adspirant-ingenieur 
(iockinga, te Rozenburg. Anw. 15 Juni, te 11'/, uren. Raming / 21,400. 

Donderdag, 2S Juni . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

bet gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerk in 
den benedenmond van het Krabbersgat, behoorende tot de havenwerken 
in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den 
ingenieur Keurenner, te Hoorn. Aanw. 16 Juni. Raming ƒ 16,700. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
"fbouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het jaagpad 
c. a. langs het Zuider- en een gedeelte van het Noorder-Spaame, in dc 
provincie Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur Dc Bruijn, te Amsterdam. Aanw. 16 Juni. Raming ƒ 700 
per jaar. 

Vrijdag, 24 Juni . 
Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: de verbetering van den uitloop der 
Staphorstcr uitwateringssluis en de herstelling van dc aanlegplaatsen 
buiten dc schutsluizen te Zwartsluis. Inl. bij den hoofdingenieur, den 
ingenieur Labrijn en den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. Aanw. 
16 Juni, tc 11 uren. Raming ƒ 6000. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van voorzieningen aan 
de kanaalboorden van de Willemsvaart. Inl. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur Labrijn en den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. 
Aanw. 17 Juni, te 10 uren. Raming ƒ 3100. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
bet gebouw van het prov. best.: het opnieuw beplanten van een 
gedeelte van den Rijksweg van Groningen naar de Drentsche grens, 
benoorden het dorp Haren. Inl. bij den hoofdingenieur, tc Leeuwarden, 
den ingenieur en den opzichter Bauer, beiden tc Groningen. Aanw. 17 
Juni. 'Raming /' 1050. 

Maandag, 17 Juni . 
Harlingen , te 1 uur, door burg. cn weth.: het vernieuwen van den 

liovenbouw der Lammertwarnderbrug. 
Woensdag, 2 » Juni . 

's-llage, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van vijf kribben en het verlengen van drie Rijkskribben, tot 
verbetering van de rivier den Gcldcrschen IJsel beneden het Blokhuis, 
tusschen de kilometerraaien 71 en 72. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage, cn den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 22 
Juni. Raming ƒ 4500. 

Donderdag, SO Juni. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

bet gebouw van het prov. best.: het verbeteren van 's Rijkszcewcrken 
op het eiland Wielingen. Inl. bij den hoofdingenieur, tc Haarlem, eu 
den ingenieur Keurenacr, tc Hoorn. Aanw. 23 Juni. Raming ƒ 11,820. 

Haarlem, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
bet gebouw van het prov. best : de uitvoering van eenige herstellin
gen aan de werken van het Tienhovensche kanaal in Gooiland, gemeente 
Hilversum. Inl. bij den honfdingenieiir, te Haarlem, en den ingenieur 
He Bruijn, te Amsterdam. Aanw. 23 Juni. Raming J 1496. 

Op enbepaalden datum. 
M o l w i j k , door het best. van het waterschap Stolwijk : het amovee

ren van een gebouw cn het maken van eene woning voor machinist en 
stoker, onder de gemeente Goudcrak. Inl. bij 1'. ,1. Hofman, te Gouderak. 
Aanw. 7 Juni, te 10 uren. 



D E O P M E R K E R . 
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AANBESTEDINGEN. 
Graningen. 20 Mei: het houwen van ecu 

woonhuis, waaronder wijnkelder, voor F. Onnes 
Jz., onder beheer van <f 
ingekomen 'J bilj., als: 
J. Ibelings, 
E. Peters, 
H. Meijer, 
J. Toesman, 
Ph. Hendriks, 
A. Schreuder, 
R. Hoving, 
E. Wietzema, 
T. J. Jelsma, 
Gegund. 

Groningen. 20 Mei: het afhreken van een 
oud en het bouwen van een nieuw winkelhuis 
met bovenwoningen, voor W. Meihuizen, onder 
beheer van den architect G. Nijhuis; ingek. 10 
bilj., als 

te Groningen 
i> idem 

on areliiteetS. van Veen, 

te Groningen, ƒ 4441 
» idern » 4323 
>•• idem » 4320 
» idem 1 4247 
t idem » 4187 
• idem • 4138 
* idem » 39(11 
> idem • 3879 
» idem » 3860 

J. I. Toesman, 
J. Poelman, 
J. Ibelings, 
E. W. Wietzema, 
T. Y. Jelsma, 
H. J. L Walker, 
E. Petei's, 
G. Meulink, 
Swarte en Nusman, 
E. Berkcubosch, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 10,666 
» 10,045 
» 10,469 
» 9,787 
I 9,730 
» 9,19: 
» 9.023 
» 8,901 

8,90b 
8,793 

Het werk is gegund aan Swarte en Nusm..... 
Bolsward. 25 Mei: het gedeeltelijk afbreken 

en weder opmetselen eener steenen guskuipaun 
de gasfabriek, aldaar: ingek. 4 bilj.; minste 
inschr. J. Jorritsma. te liolsward, voor ƒ 193. 
Gegund. 

Edam, 26 Mei: lo. 134 M. steenglooiing geheel 
op te breken en te verzetten met bijleveren van 
Duitsche steen en puin met het bijleveren van 
grond voor het egaliseeren der eggen; 2o. het 
ocpuinen en begrinden ter lengte van 600 M., 
voor rekening van het heemraadschap van den 
Schardam en Keukendijk; ingek 8 bilj., al 

A. Sclirier, 
Corn. Bolier, 
J. Luijk, 
1. de Jonge, 
E. de Maat, 
A. v. Popering, 
P. v. d. Berge, 
S. Blok, 

C. v. Boven, 
H, Landau, 
G. v. d. Drift, 
A. Kortcweg, 
J. de llruijn, 
L. de Neef, 
G. Keij, 
H. Jongenburger, 
C. v. Diest, 

M. Bot, 
A. de Borst, 
L . de Neef, 
G. v. d. Drift, 
A. Korteweg, 
C. Vermeulen, 
P. v. Vliet, 
J. de Bruijn, 
P. Kraaijeveld Dz., 
H. Jongenburger, 
G. Keij, 

1. S. v. Velthuijsen, 
J. de Haas, 
M. Houtman, 
J. B. Veenenbos, 

ƒ 3550 
n 3500 
« 3500 
a 3500 
» 3200 
• 3200 

2999 
2900 

/ 2374 
> 2309 
i> 2300 
» 2280 
» 2270 
» 2270 
i. 2263 
» 2260 

J. Tool, te" Wugnuiii 
S. Peereboom, • Edam, 
P. v. Doornik, » Warder, 
G. Honijk, • Purmerend, 
C. Hagcman, I Medemblik, 
J. Kramer Jr., » Oudendijk, 
W. Waterman, » Schardam, 
P. J. Nijzen Jz„ > Monnikendam, 

Gemijnd door J. Kramer Jr., te Oudendijk, 
voor ƒ 2400. 

Kortgene, 27 Mei: het herstel, de vernieu
wing en het onderhoud tot 30 April '88, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken der 
waterkeering van den calamiteusen Annapolder; 
ingek. 8 bilj., als: 

tc Kolijnsplaat 
• Bruinisse, 
i Hansweerd, 
i Biezelinge, 
i Hansweerd, 
• Bruinisse, 
> Kolijnsplaat, 
« Kortgene, 

'•-•age, 27 Mei, voor rekening der gemeente, 
lo. de riolcering der Lekstraat enz.; ingek. 9 
bilj., als: 

te Nieuweramstel, 
» Haarlem, 
» 's-Hage, 
» Zevenbergen, 
» 's-Hage, 
t Briellc, 
») Rotterdam, 
> Waddinksveen, 
» Koudekerk, , . 

2o. de riolcering van de Van-Dijckstraat; ingek. 
11 bilj., als: 

te Vlaardingen, 
» Papendrecht, 
» Brielle, 
» 's-Hage, 
• Zevenbergen, 
> 's-Hage, 
» idem 
» idem 
» idem 
» Waddinksveen, 
B Rotterdam, 

's-Hage, 27 Mei: het eenjarig onderhond der, 
kazernegebouwen enz. en der werken, te 's-llage; 
ingek. 7 bilj., als: 

te Haarlem, / 15,650 
» 's-Hage, » 15,299 
» idem » 14,867 
» Ooltgensplaat, i 14,710 

D. Kerrebijn, 
L. de Neef Lz., 
firma Wed. P. A 

vclli & Zn., 
Raming 

Amsterdam 

Ra-

te 's-Hage, 
Brielle, 

ƒ 14.700 
ii 14,300 

14,179 
15,320 

» 's-Hage, 

28 Mei: de vorlwuwing van een 
perceel op den O.-Z. Achterburgwal, onder be
heer van den architect E. W. Geerling; ingek 
10 bilj., als 

Gebr. Esveld, 
J. Morisson, 
Van Kleelf en Meijer, 
W. 11. Struijs, 
Scheepens, 
Van Wensveen, 
Groenholl' en Haak, 
Kruijll' en Sleeswijk, 
A, Rietsnijder. 
Roos en Kip 

ƒ 7350 
• 7340 
» 6809 
I 6200 
i . 6119 
i i 5800 
» 5780 
» 5600 
» 5540 

3859 up, 
De in , 28 Mei: het herstellen van ringmuren 

langs het terrein, behoorende tot de kruittorcns 
aan de Seine en van een muur bij de patroon-
fabriek te Delft, onder het beheer der genie, te 
's-Hage; ingekumen 5 bilj., als 
M. Mëiiers, te Delft, / 2874 
D. J. Houtzager, o idem » 2846 
M. Houtman, i 's-Hage, « 2846 
D. Huurman. > Delft, > 2727 
W. N. v. Ipenburg, B idem » 2645 
Gegund. 
Raming » 3100 

Leeuwarden, 28 Mei: het eenjarig onder-
houd der kazernegebouwen enz., te Leeuwarden 
onder het beheer der genie, te Zwolle (herbe
steding); ingekomen 3 bilj., als: 
J. Dokter, te Leeuwarden, / 6666 
J. Franzen, s idem » 5790 
A. v. Straten, » Zwolle, » 6373 
Raming » 4470 

Zwartsluis, 28 Mei: het verbouwen eener 
school voor 172 leerlingen, voor rekening der 
gemeente; ingek, 4 bilj,, als: 

te Zwartsluis, ƒ 7623 
• Steenwijk, > 7576 
» Zwartsluis, » 6691 
• idem • 6219 

Nijmegen, 28 Mei: het bouwen van tien 
dubbele arbeiderswoningen, voor de vereeniging 
«Hulpbetoon", onder beheer van den architect 
J. J. Weve; ingek. 6 bilj., als: 
' v. d. Peppel en J. B. Smits, 

te Nijmegen, 
i i idem 
n idem 
> idem 
» Ubbergen, 

Tl. Schurink \u, 
B. v. d. Plas, 
J. Wildeloer, 
Hk. Slot, 

/ 15,936 
» 15,894 
« 15,700 
» 14,950 
• 13,340 

ƒ 18,900 
a 15,869 
> 16,700 
> 15,680 
» 15.395 
» 14,500 
> 14,400 
> 14,360 

13,781 

ƒ 6930 
» 6878 
i i 6800 
> 6300 
» 6260 
> 6200 
• 5949 
> 5845 
> 5834 
» 5630 
» 5595 

W. v. d. Wagt, 
J. v. Ginkel, 
E. J. Wijers, 
F. Buskens, 
Gegund. 

Mri jen. 28 Mei: het tot grintweg inrichten 
en begrinden van een gedeelte van den Walen-
weg en verdere werken aan den polder het 
Oudeland van Strijen, ouder beheer van den 
fabriek F. Lammers D.Hz.; ingek. 6 My. 
hoogste inschr. H. Boksman, Hardinksveld, /' 1998 
minste D R. Reedijk, Westmaas, » 1095 
Gegund, 
Raming ƒ 1184 

Arnhem, 28 Mei: het verbouwen van een 
woonhuis aan de Utrechtschestraat, te Arnhem, 
voor rekening van E. van Holst, onder beheer 
van de architecten Van Gcntlt en Nieraad; 
ingek 12 bilj., als: 
H. v. d. Sand, tc Arnhem 
Gebr. v. Daalen, 
G. J. T. Barenbrug, 
J. v. Burk, Oosterbeck, en 

W. Wissing, 
D. A. Roskam, 
J. v.d. Tas, 
,1. Th. Rutten, 
J. Post, 
J. Rothuizen cn W. 

Salomon, 
J. H. v. Riel, 
H. Busser en J. W. 

Langelaar, 
J. A. hoenders, 

f 8500 
idem » 8296 
idem • 7857 

idem » 7777 
idem > 7110 

» idem » 6944 
» idem > 6861 
» idem > 6777 

» Oosterbeck, » 6767 
• Arnhem, » 6549 

» Oosterbeek, > 6500 
» Arnhem, » 6435 

Kauwerd 28 Mei: de levering van 300 stère 
grint aan het water »de Boom, onder Irnsum; 
ingek. 2 bilj., als: 

per stère 
G. Ilcida, te Leeuwarden, ƒ 3.— 

Gorter, » Grouw, > 2.85 
Gegund. 

's-Hage, 31 Mei: liet bouwen eener schutsluis 
in de Loosduinsche vaart, voor rekening der ge
meente; ingek. 11 bilj., ais: 
C. P. W. Dessing, te Gouda, / 21,900 
W. Bokhoven, > idem » 21,800 
A. de Waard en J. 

C. Diercks, i 's-Hage, > 19,900 
H. J. Nederhorst, » Gouda, > 19,763 
Ph. Verbruggen, » Waddinksveen, » 19,700 

I. . de Neef, te Brielle, 
S. v. Soest, » Mijdrecht, 
G. Keij, ii Rotterdam, 
M. L. v. Spanje, » 's-Hage, 
A. Korteweg, i> Zevenbergen, 
G. v. d. Drift, » 's-Hage, 

Beelaterswaag, 31 Mei: het bouwen van 
een nieuwe school tc Gorredijk; ingekomen 12 
bilj., als: 
J. K. de Ruiter, te Heerenveen, 
T. T. v. Eick, • Lippenhuizen, 
K. E. Tolman, » Boornberguin, 
II. A. de Herder, » Reetsterzwaag, 
,1. .1. Boiima, • Langczwaag, 
D. .1. Keuning, » Ureterp, 
C. Scbiere, « Boornbergum, 
W. Brouwer, » Huizum, 
J. Eisenga, » Knrtezwaag, 
S. W. de Boer, » Lippenhuizen, 
J. H. Poutsma, » Terwispel, 
J. L. Eppenga, > Lippenhuizen, 

Eekst, 31 Mei: bet bouwen van een woon
huis met schuur te Eeksterveen, voor R. Koops. 
onder beheer van den architect II. Luinge, to 
Vries; ingek. 8 bilj., als: 
R. Eggens, te Annerveenskanaal, 
A. Speelman, B Eeksterveen, 

• Oude-Pekela, 
» Kielwindeweer, 
» Annerveenskanaal, 
B Gieterveen, 
» Zuidlaren, 
s Annerveenskanaal, 

, 31 Mei: het bouwen van een 
onder beheer van den bouw-

Uiterwijk, tc Dieren; ingek. II 

G. Ilensema, 
R. v. Delden, 
H. Schreuder, 
W. Schuiliug, 
II. Matien, 
B. Borgers, 

Laag-ttaeren 
woonhuis aldaai 
kundige G. J. 
bilj., als: 

R. Woestenenk, 
J. Schut, 
H. Welsink. 
E Hekkelman, 
F. Stoltenbcrg, 
J. Steinvoort, 
G. Boerstoel, 
G. v. d. Velde, 
J. Altena. 
F. Praastorink, 
J. Maandag, Dieren 

/ 18,7»; 
» 18,670 
» 16,2'JO 
s 16,800 
» 13,00ii 

18,300 

ƒ 20,900 
» 18,827 
» 18,477 
I 18,400 
» 18,000 
« 18,000 
» 17,9M 
B 17,940 
» 17,776 
» 17,550 
» 17,434 

17,381 

f 3000 
» 2995 
' i 2987 
» 2984 
» 2894 
> 2500 
» 2550 

254K 

ƒ 4061 
» 3950 
» 3883 
B 3822 
» 3697 
» 3667 
• 3429 
> 3313 
» 3289 
» 3260.70 

3246 
Gees, 31 Mei: het bouwen van een wagen

huis op de hofstede Noordhoek onder Kloetinge, 
onder beheer van den architect A. le Clercq. te 
Kruiningen; ingek. 6 bilj., als: 

te Kloetinge, L. Oele," te Kloetinge, ƒ 1459 
A. v. d. Vissc, . Goes, s 1371.50 
J. B. Koch, » Hansweerd, » 1217 
' Koster, a Wemeldinge, i 1197.40 
A. Goedemondt, » Hansweerd, > 1007 
P. Dronkers, » Kapelle, » 980 
Gegund. 

Assen, 31 Mei, ouder beheer van het ministe-
ie van waterst. enz.: lo. het bouwen van een 

stroomduiker en een doorlaatbrugje, en het maken 
van een stroomkanal naast de Veenesluis, be-
hoorende tot de werken der verbetering van het 
bovenpand der Drcntsclic hoofdvaart; ingek. 7 
bilj., als: 

te MeppeL / 9414 
> Assen, > 9333 
» Bedum, • 9240 
> idem • 9114 
» Steenwijk, » 8999 

Otten, 
R. Hunse Jr., 
" Ubels, 

Meijers, 
Aberson, 

II. Smallenbroek en 
II. Jalvingh, 
v. Baaien Gz, 

liainin, 

» Assen, 
» Nieuweschans, 

ii 8999 
» 8993 
» 9010 

2o. het vergrooten en veranderen van eene 
wachterswoning bh de over de Drentschc hoofd
vaart liggende Witterbrug, te Assen; ingek. 8 
bilj., als: 

arco Winters, 
. Jalvingh. 
. B. Wiering, 
. Hunse Jr., 

Neisingh, 
de Vries, 

Jonker en J. II. 
Engelhart, 
B. Broekema Sr., 

Raming 

te Assen, 
» idem 
> idem 
s idem 
i idem 
» idem 

> idem 
» idem 

ƒ2187 
A 1926 
> 1918 
» 1897 
> 1896 
» 1863 

» 1799.60 
1794 
1924 

lioe«, 31 Mei: het eenjarig onderhoud der 
uizen, gebouwen, booten, peilschalen enz., van 

den polder de Breede Watering bewesten Ierseke: 
ingek. 2 bilj., als: 
W. v. d. Linde, te Kattcndijke, ƒ 1896 

Koster, » Wemeldinge, » 1890 
Gegund. 

Baardwijk, 31 Mei: het bouwen van een 
bouw achter liet raadhuis; ingekomen 2 

W: G. Schaap, te Baardwijk, ƒ 559.50 
J. v. Muiten, i idem » 479 
Gegund. 

OIJOOl 
bilj. 

Rotterdam, 31 Mei: dc opbouw van het terrein, genaamd plan C op de bestaande fun-
onder beheer van de architecten 0. Muijsken, en A. P. van Dam A.Wz.; ingekomen ingen, 

Inschrijvers en Woonplaats. 
Udelfallger 

steen 
Mittclberger 

steen 
Keil berger 

steen Tuf-steen 

.1, H. Vos Sr, Almeloo, 
C. Eek hardt idem 
1,. Vlasman, Amsterdam, 
Oosterink en Schut, idem 
J. A. v. Liemt, idem 
C. A. Roosenburg, Naaldwijk, 

ƒ 448,200 
445,200 
406,200 
395.990 
389.500 
384,500 

ƒ 448,800 
446.500 
404,600 
305,990 
3*9,500 
384,500 

ƒ 447,200 
' 446,600 

403,800 
393.900 
387,600 
3S3.000 

ƒ 442.200 
439,800 
402,000 
392.000 
384,400 
380.000 

Bruinisse, 31 Mei: het onderhoudswerk tot 
April '88 aan de waterkeering van het water
schap Bruinisse; minste inschr. L. van Popering. 
aldaar, voor ƒ 13,440. 

's-llage, 1 Juni, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het rnaken 
van tien kribben, het verlengen van twee 
Bijkskribben, bet verlengen, verbroeden en ver-
hoogen van drie particuliere kribben en het maken 
van glooiingen van 4 op 1 aan drie Riikskribben, 
tot verbetering van de rivier den Geldcrschen 
M-.-i: ingekomen 5 bilj, als: 
l i . A. v. d. Bergh, Pannerden, 
G. J. Mol, Kuilenburg, 
II. A. Pauwen. West-Pannerden, 
1'. E. Terwindt, Pannerden, 
J. II. v. llezevvijk, Lobit, 
Raming 

2o, de uitvoering van herstellingen en ver
nieuwingen aan de Rijksrivierwerken op de 
Boven-, Beneden- en Nieuwe-Merwede, met het 
onderhoud dier werken van 1 Juli'87 tot en met 
30 Juni '88. in vier perceelen. 

Perc. 1, ingekomen 6 bilj, als: 
II. Dubbeldam. Gorichem, 
'1'. W. Wapperom, idem 
T. Swets Tz, Ameide, 
C. de Jong Jz, Hardinksveld, 
II. Beenhakker Gz, 
I). Swets Tz , Hardinksveld, 
Raming 

Perc. 2. ingekomen 5 bilj, als: 
T. de Gioot. Giesendam, 
A. Kraaijeveld en D. Kroon. Sliedrecht, 
W. Volker, idem 
G. Beenhakker Gz., idem 
0. de Jong Jz, Hardinksveld, 
Raming 

Perc. 3, ingek. 3 bilj, als: 
A. L. v. Wijngaarden IJz. Sliedrecht, 
W. l i . Swets, Hardinksveld, 
W. Volker, Sliedrecht, 
Raming 

Perc. 4, ingek. 5 bilj, als: 
B. Swets Tz., Hardinksveld, 
(.'. Roskam Jz, Sliedrecht, 
W. Volker, idem 
I.. Kalis Kz., idem 
C. de Jong Jz, Hardinksveld, 
Raming 

3o. het maken van vier dwarskribben, onder 
de gemeenten Langeiak en Schoonhoven, aan 
beide oevei-s der rivier de Lek; ingekomen 6 
bilj., als: 
A. Boer Wz, Sliedrecht, 
B. C. v. Hoeven, Vreeswijk. 
P. / . . i n . - t i en C. Zenen, Ammerstol, 
J. L. de Jongh. Ameide, 
G. J. Mol, Kuilenburg, 
T. Swets Tz, Ameide, 
Raming 

du. het onderhoud van bet kanaal 

14.900 
14,669 
14,570 
14,551 
14,340 
13.250 

f 25,649 
» 24,200 
» 23.770 
» 23,490 
» 23,38!) 
» 23.200 
» 24,700 

J 16,100 
16,888 
15,782 

i i 15,289 
» 16,270 
» 16,100 

f 24,500 
» 22,825 
> 21,400 
» 23,500 

ƒ 26,(100 
i i 25,627 
l i 25.340 

24,490 
24,290 
20,500 

5 bilj.; minste inschr. J. A. Raasveld Jr., te 
Haarlem, voor f 41,500. 

M.- lnnaland, 1 Juni: het hei-stel. de ver
nieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, van 
de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken 
aan de waterkeering van den calamiteusen 
Siizannapolder; ingek. 9 bilj, als 
C. Moerland, 
1'. Moerland, 
(;. Bolier, 
A. v. Popering, 
(.'. Bolier Cz, 
.1. (juist. 
C. 1). Bolier, 
Jb. de Rijke Jr., 
Jb. v. ECK, 
Gegund. 
Raming 

Os. 1 Juni: het 
aaiilioiirigheden, voor 

tc St.-Annalaiid. 
i i Stavenisse, 
n Scberpenisse, 
ii Bruinisse, 
» Idem 
» St.-Alinaland, 

i i Sclierpenisse, 
ii Stavenisse, 
ii Hardinksveld, 

/ 2500 
» 2095 
,i 2090 
. 11)90 
» 1969 
ii 1960 
ii 1807 
ii 1860 
» 1800 

ƒ 2134.18 
bouwen van eene villa met 

A. S. van den Berg, onder 
beheer van den bouwkundige II. R. Hendriks; 
ingek. 4 bilj, als: 
E. J. Weijei-s, 

Nijmegen, ƒ 4.H,00() met Groninger gevelst. 
Waalsteen 

herstellingen aan de sluis te Bodegraven: ininsta 
inschr. P. van der Lijn, te Aarlanderveen, 
voor ƒ 527. 

2o.' het doen van hei-stellingen aan de brug 
over de Dubbele Wiericke te Nicuwerbrug: minste 
inschr. A. Zaal, te Bodegraven, voor f 448. 

'n-llnge. 1 Juni: bet bouwen van een kaai
muur aan de haven te .Middelburg, langs het 
huis van bewaring, aldaar, onder beheer van 
het ministerie van justitie; ingek. 15 bilj.. als 
W. 1'. Page 
C. A. Gocthals. 
D. Bijl, 
.1. M. ». Ditmars.tZn 
M. ,1. .leras & Zn, 
.). J. Koniiiians. 
W. v. Mye ,t Zn, 

v. d. Vlugt, 
du Vijn, 
.1. v. jmffelon, 
Hollander, 

v. d. Hoek, 
de Groot, 
Schuilei'. 
Kalis Cz, 

MJmegen 
' dei 

te Middelhui 
idem 

Vlissingen, 
Middelburg. 

idem 
Dordrecht, 
Middelburg, 
Dordrecht, 

idem 
Middelburg, 

i» Gouda 
» -Middelburg, 
» Sliedrecht. 
n Raamsdonk, 
» Sliedrecht, 

1 Juni: liet 
< toipolder, van 

/' 9440 
9396 
8970 
8931 
8825 
S773 
8070 
8070 
8494 
8450 
8400 
8280 
7979 
7764 

i 7580 
iliderhoiideii der 

1 Juli '87—30 Juni 

47,397 
J. v. Groenendaal, 

's-llage, 47,836 
47,135 

M. v. d. Biggelaar en 
P. v. Dinther, Os, 46,461 

Gebr. Struijken en 
De Bont, Utrecht, 39,700 

39,130 
Gegund aan Struijken eu De Bout 

voor ƒ 89,700. 
Amsterdam, 1 Juni: het bouwen van twee 

winkelhuizen met bovenwoningen aan deGerard-
Doustraat no. 114 en 112. onder beheer van den 

Groninger steen 
Waalsteen 

Groninger steen 

idem 
Waalsteen 

te Utrecht, 

G. Vlieken 
te 

ek. 16 bilj., als: 

ƒ 11,673 
» 10,477 
i> 10,360 
» 9.642 
» 9.629 
i i 9,139 
. 11,000 
met de 

cliutsluis aan het benedeneind van Rozenburg, 
aanvangende 1 Juli '87 en eindigende ultimo 
Juni '88; ingekomen 3 bilj, als: 
.1. Bout, Brielle, ƒ 3488 
B. de Waeid. Nieuwenlioorn, » 3460 
(». W. de Leenwerk, Giesendam, » 3433 
Raming » 3520 

5o. het opruimen van den oostolijken hoek der 
haven van Maassluis, met bij behoorende werken; 
ingek. 2 bilj., als: 
A. G. Bonket, Hedel, ƒ 18,333 
1. Lagendijk Jr, Nieuwhelvoet, » 12,987 
Raming » 11,500 

Bolsward, 1 Juni: het maken van een nieuwe 
trap met portaal, tot toegang voor de raadzaal 
c- a.; ingek. 4 bilj, als: 

F. R. Feenstra, / 840 
L. Vos. , 744 
J. Jorritsma, » 640 
D. Gerritsma, » 558 
Gegund. 

Haarlem, 1 Juni: het bouwen van een 
heerenhuis in den Haarlemmerhout, naast het 
hotel uhet Wapen van Amsterdam'', onder beheer 
van den architect A. van der Steur Jr.; ingek. 

Nieuweramstel, 
Amsterdam, 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

Buiksloot, 
Amsterdam, 

idem 
idem 

Nieuweramstel, 
Amsterdam, 

idem 
het opbouwen 

14.976 
14,800 

i i 14,486 
• 14.470 
B 14.325 
» 14,250 

» 14,150 
- 14.100 
i , 13.83' 
» 13,800 
» 13.518 
» 13,330 
» 13.250 
i i 12,650 
i i 11,500 
ii 10,900 
van een 

Inteet S 
J. G. de Haart Jr 
.1. Bikker Jr , 
J. A lluij, 
A. Aaldors, 
J. v. Berne, 
W. II. Struijs. 
II. J. en G. llaandriks-

mau, 
Gebr. Esveldt, 
J. v. Harderwijk, 
W. Groeve, 
W. Raman, 
J . Morisson, 
F. Rijke, 
Job. Geelen, 
Carl Kosters, 
H. de Haan, 

Arnhem, I Juni 
pakhuis en het doen van eenige herstellingen 
aan een woonhuis in de Oeveistraat, te Arnhem, 
onder beheer van de architecten Van Gendt en 
Nieraad: ingekomt 
M. Ilnrsting, 
M. Warilenier Jz, 
D. A. Roskam, 
J. Post, 
J. 1'. Welsing, 
J. A. Koenders, 
Gebr. v. Daalen, 
H. v. d. Sand, 
J. II. v. Riel, 

Zwolle, l Juni: het bouwen van een genie-
magazijn c a . en van een ziekenstal niet apo
theek, het maken van grintwegen en lie 
verbeteren van toegamten tot geljouwen enz, 
op de legerplaats bij Oldebmok, onder het be
heer der genie, te Zwolle; ingek. 8 bilj, als 

88, met bijlevering der benoodigde grint; ingek. 
2 blij., als: 
.1. V. I.ips. te Nijmegen, ƒ 1695 
W. v. Hasselt, » idem '• 1442 
gedund. 

Haarlem, 2 Juni, voor rekening der ge
meente : lo. het leveren en leggen van 95 M. 
hardsieenen trottoirbanden met 2 ronde hoeken, 
het maken van 3 zinkputten met spruiten, liet 
leggen van bestratingen iu de Wilhehnhiastraat, 
Ie Prins-Hendrikstraat en de Orunjekade, belle

ns het maken van 110 M. houten wallieschoeiiug 
lugs die kade; ingek. 9 bilj, als: 

C. Killers & Zn., 'te Haarlem, ƒ 4490 
et-hagen en Van 
't Wout. li idem B 4328 

.1. II. Lasschuit, » idem • 4324 
Th. J. Vorzijlbergh, « idem n 4050 
C. Bos. » Haarlemmermeer, » 3890 
II. Zuithof. » Haarlem, » 3S00 
C. Hoineijn, n idem » 3695 
Wed. Reijndei-s, » idem » 3643 

Zonneveld, » idem » 3609 
Raming » 3415 

2o. het inaken van 180 M. houten water-
schoeiing langs de liaamvest, te Haarlem; ingek. 

bilj, als: 
O. tOttèn ,t Zn, te Ilaarl 

te Arnhem, f 54fifi 
> idem 1 5185 
D idem I 4950 
1 idem » 4555 
• idem • 4442 
X idi'tr. I 4375 
I idem » 4327 
$ idem i) 4300 
1 idem 1 4290 

II. .1. Buitenhuis. 
D. Bruins, 
J. II. Boks, 
,1. v. d. Braak, 
F. Aberson, 
J. Kruijt Kz, 
P. Boks, 
C. ter Horst, 
Raming 

Woerden, 1 Juni, voor 

te Niuisjioet, 
>. Zwolle, 
> Ainei-sfoort, 
» Ajieldoorn, 
» Steenwijk, 
B Zwolle, 
B Amersfoort, 
B Zwolle, 

ƒ 11.300 
11,297 
11.245 
11,200 
11.200 
11,110 
10,699 
10,190 
11,300 

rekening van het 

ƒ 1400 
I, 1100 
i . 1085 
i . 997 
• 039 

het 

845 
1000 

•enjarig onderhoud der 
ouwen enz., te Venloo, ouder het be-
genie, te Nijmegen (herbesteding); 

/' 7650 
i . 7443 
» 7387 
.. 72'J0 
B 6770 
< 6750 

7950 
en ge-

Berkel, het maken van een stuw en 
voor rekening der gemeente; ingek. 5 

grootwaterschap van Woerden: lo. het doen van 

Tb. .1. Verzijlhergh. idem 
C. Bos. » HaarlonuiieiTneor. 
A. Zonneveld, » Haarlem, 

B. Lasschuit, B idem 
Roiiieijn. B idem 
rhagen en Van 
t Wout, B idem 

Raining 
Nog niet gegund. 
Venloo, 2 Juni: 

kazt'lïlegehi 
beer der 

:ek. 6 bilj, als: 
.1. Bosman, 
L. Lni.ni, 
.1. M. v. 'Gasselt, 
L. Copiiens, 
Hendrik v. Gasselt, 
Hubert v. Gasselt, 
Raming 

Ztitren, 2 Juni: het overwelven van 
deelte der 
keersluis, 
bilj, als 

stuw over- keer- massa 
welving sluis 

C. v. d. Meijden Jr,! 
Hardinksveld. /4700ƒ 15.400 /"570O ƒ23.400 

Caiiniggelt. Iln nèn4600 14.800 4600 23.000 
C. Bakker. Kollum, 21,233 
C. Versteeg, A|iel-

doorn. 20.999 
R. Hunse, Assen, 3700 13.280 4000 20,610 

Groningen. 2 Juni, voor rekening der ge
meente: lo. het vergrooten van het schoolge
bouw in de Rabenliaiiptstraat; minste inschr. A. 
Schreuder, te Groningen, voor f 13,858, 

2o. het maken en leveren van schnolineubelen 
enz, voor twee lokalen in het schoolgebouw aan 
den Boteringesingel; minste inschr. II. Meijer, 
te Groningen, voor ƒ 910. 

3o. het witten der stucadoorwerken. wasschen 
der glasruiten, verrichten van verfwerken enz, 
aan bet Beursgebouw; minste inschrijver II. O. 
Olthof, te Groningen, voor ƒ 193. 

i 4o. het uitvoeren van eenige bestratingswerken 
I tusschen de Zuider- en Westerliaven, met bij-
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«vering van al het daartoe benoodigde; minste 
nschr. .1. L. Toesman, te Groningen, voor ƒ444. 

Sanrrten, 2 Juni: het bouwen van/.es woon
huizen op een terrein aan de Gansoonlstraat en 
liet bouwen van een baai huis op het lsraëlietiseli 
kerkhof, onder beheer van den bouwkundige II 
Bernaen; ingek. 12 iii]|.. als: 
P. v. Asperen, te Naarden, 
M. v. d. Meijden, » llussiiui, 
,1. W, Klinkenberg, » Naaiden. 
W. H. Struijs, i Amsterdam, 
E. v. Klaarwater, » Bussum, 
\V. Schippers, a idem 
.1. H. linten, •> Naard 
G. Tennissen, :> Bussum, 
L. 11. Majoor, » idem 
C. v. Norren, a idem 
E. Wouda, « Naarden, 
E. .1. Jurriens, i idem 

Nog niet gegund. 
GoeH, 2 Juni: het maken van eene I.essiuist-he 

steenglooiing op een gedeelte van den zeedijk 
van den Ziinmerman}>older met de levering van 
al de daartoe benoodigde bouwstotlen en arbcids-
looneu; ingek. 8 bilj. als: 

ƒ 17.626 
» 1 II.14U 
» lfi.000 
> 15,380 
a 16,200 
» 14.700 
» 14,489 
» 12,500 
» 10,999 
» 10.900 
I 0,250 
i. 9.126 

C. D. Óolier. 'te Seherpenisse, / 60,099 
P. .1. Visser, » Hansweerd, » 49.8110 
D. Holier, a Rilland, a 48,:I75 
M. v, d. Linde, a Zieriksee, » 46.749 
C. de Wilde. » Kattendijke, » 45,487 
J. Lindenberg, n Wemeldnige, » 45,800 
C . v. Boven, a Nieuweramstel, a 41,390 
B. d. Exter v.d. Brink, » Krabbendijke, » 42,7115 
Gegund. 

Ondenboscli, 2 Juni: lieY houwen van een 
woonhuis met bijlevering der materialen en het 
herstellen der schuur op de bouwhoeve Westen
berg; minste insehr. J. Raats te Steenbergen, 
voor ƒ 3039. Gegund. 

Breda . 2 Juni: het amoveeren van een gebouw i 
in de Visschorstraat en het daarterplaatse bou-
wen van een gymnastieklokaal met hoofdgebouw; 
ingek 17 bilj., als: 

te Giniieken, 
» Breda, 
" idem 
a idem 
» Rotterdam, 
0 Dordrecht, 
» Breda, 
» idem 
a idem 
i> Prinsenhage 
» Breda, 
» idem 
.) idem 
* idem 
» idem 
1 idem 
a idem 

i. v. d. Weill, 
C. Bakker, 
It. Dijkstra, 
E. S. de Boer, 
S. Hoogeveen, 
.1. de Lange, 
J. Bakker, 
II. L. Ctisveller, 
C . de Ruiter, 
II. II. Smith, 
K. Keuning, 
Raining 

te Dokkum, 
a Kol] i i ir i , 
I Dokkum, 
a Lemmer, 
» Dokkum, 
» Harlingen, 
» Kollum, 
» Staveren, 
a Hardinksveld, 
a Almennm, 
a Ternaard, 

ƒ 12,146 
a 12 023 
a 11,000 
» ll.fiOO 
a 11,400 
» 11,200 
a 10,980 
a 10,919 
» 10.900 
» 10,780 
a 10,500 

9,700 
Kaiielle (Zeel.), 3 Juni: de onderhoudswerken 

tot 30 April 1888 aan de waterkeering van den cala
miteusen Wileiii-Aniiapolder; ingek. 13 bilj., al 

ti' Hansweerd, 
» Kortgene, 
a Vlissingen, 
a Zaamslag, 
» Neuzen, 
» Sirjansland, 
a Zieriksee, 
a idem 
a Hansweerd, „ . 
a Wemeldinge, a 10.288 
» Kattendijke, a 10,160 
» Zaamslag, » 9,790 
» Biezelinge, a 9.677 

/ 12.090 
a 12,000 
» 11,440 
a 11,390 
» 10,983 
» 10.700 
a 10.680 

10,596 
io,'ioo 

ƒ 14,200 
a 14,105 
» 14,040 
•> 13.925 
a 13,8«0 
» 13,747 
a 13,734 
» 13.724 
» 13.632 
a 13,575 
a 13,345 
» 13.313 
a 13.100 
a 13,057 
a 12,887 
a 12.068 
a 11.365 

B. "Verlegh. 
W. v. Boxel, 
M. v. Seven bergen 
A. Mol, 
H. v. d. Sanden, 
A. du Vijn, 
P. A. Gomes. 
A. v. d. Akker, 
J. v. Dienderen. 
A. F. v. Dongen, 
A. 11. Kessel, 
\V. v. Oosterhout, 
C. de Kanter, 
A. Dielen, 
Tli. Krkelcns. 
.1. P. Kleine. 
J. J. Koopnians, 

Nog niet gegund 
Purinerend. 2 Juni, voor rekening van het 

waterschap oDe Beemster": lo. het vernieuwen, 
repareeren en tot 1 Juni '88 in onderhoud nemen 
van de Beeinster-buiteiiwerkeii; minste insehr. 
Jb. Bakker, te Avenhorn, voor ƒ 3677. 

2o. het leveren en leggen van 4000 I P Waal-
klinkerstruat; minste inschrijver G. Honijk, te 
Purinerend, voor ƒ 5774. 

3o. liet maken ran twee gedeelten grintweg, 
lang 1740, breed 2 M.; minste insehr. Jb. Bakker, 
te Avenhorn. voor f 2100. 

4o. het maken van een paardenpad in den 
grintweg aan den zuiderweg, lang 1320 M.; 
minste insehr. J. Otes, te Wognum, voor/'ll 64. 

5o. het wegnemen van een brug en dam in 
en aan den Wormerweg; minste insehr. B. van 
Dam, te Beemster, voor f 222. 

Hintham, 2 Juni: het bouwen van eene kerk 
met toren enz., voor de Ned. Herv. gem.; ingek. 
6 bilj.. minste insehr. L. Paaps, Veghel, voor /*5497. 

MavenU.e , 2 Juni: het uitdiepen der haven 
voor rekening der gemeente; 

per bak van 8 SI1, 
hoogste insehr. P. Plansoen, Stavenisse, ƒ 3.50 
laagste a J. Stoutjesdijk, idem > 1.25 

> enz en, 3 Juni: het maken van riolen en 
b\jbehoorende werken langs de oostelijke zijde 
van de Tholenstraat en op Java, achter de huizen 
tegenover de kazerne: ingek. 3 bilj., als: 

.1. v. d. Velde, ' ƒ 1667 
D. de Doelder, a 1589 
J. Kolijn, a 1509 

Amsterdam, 3 Juni: het bouwen van een 
heerenhuis aan de Kalkmarkt, onder beheer van 
den architect Y. Bijvoets; ingek. 21 bilj., minste 
insehr. Groenhofl" en Haak, voor ƒ 11,480. 

Leeuwarden, 3 Juni: de verbetering van de 
zuider Ee, voor rekening der prov. Friesland; 
ingek. 12 bilj., als: 
G. C. Visser, te Ylst, ƒ 12,430 

Luijk. 
S. Blok, 
.1. Verkuijl (Juakkclaar 
II. Klaassen, 
A. Tholens, 
J, de Rijke. 
M. van de Linde, 
II. C. van den Ende, 
.1. Briiggeman, 
J. Lindenberg, 
C. de Wilde, 
A. van der Beek, 
J. de Jonge, ,, 

Gegund aan den laagsten insehr., behoudens 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

Bovendien 1 biljet van onwaarde. 
Middelburg, 3 Juni: het wegbreken der be

staande trap, voerende naar de verdieping van 
school C in den Langen Delft en het maken ei 
stellen van een nieuwen opgang en bijbehoo 
rende werkzaamheden; ingek. 8 bilj., »'«• 
P. Krijger & Zn.. te Middelburg, 
W. A. v. d. Harst » idem 
P. J. v. Pulfelen ,t Zn., » idem 
C . A. Goethals, a idem 
J. M. v. Ditmars & Zn., a idem 
J. C. v. Miert, a idem 
W. P. v. Page, a idem 
II. P. v. d. Ree, a idem 

4.ronlngen. 3 Juni: het herstellen van de 
kanaalglooiingen langs het Eemskanaal, van 
Groningen naar Delfzijl, voor rekening der prov.; 
ingek. 8 bilj., als: 
F. Bos, te Bedum, 
W. de Vries, a Garnwerd, 
S. Meijers, a Bedum, 
P. C . SI. Rottinghuis, » Delfzijl, 

a Zoutkamp, 
a Bedum, 
a Groningen 
a Ten-Boer, 

A. Woldringh, 
S. II. Kremer, 
II. v. Dijk, 
G. Crone, 
Raming 

ƒ 686 
a 620 
» 615 
» 610 
a 598 
» 590 
» 574 
a 559 

J 3390 
a 3350 
» 3350 
» 3295 
» 3206 
• 3180 
a 2740 

2996 
l i i i n l r e , h i i het bouwen van een rotting-

wasscherii met kantoor, aan het Wilgenbosch 
is gegund aan H. Degens, voor ƒ 4163.' 

Nagekomen Afloopen. 
Klundert, 28 Slei: de levering van 500 M 1 

onderhoudsgrint voor wegen; minste insehr. C . 
flakker Wz., te Sliedrecht, voor j 1.341/, per SI3, 

BIJ V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van ZATERDAG 11 JUNI 1887. 

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, 13 Juni . 

1 ui-sin-dam, te 12 uren, door burg. en weth.; het maken van 
een stalgebouw voor 120 paarden, twee voorgebouwen, ziekenstal, 
smederij en bijbehoorende werken, op een terrein aan de Itilderdijkkade, 
tusschen de Potgieter-, Tollens- en Kinkelstraten, ten behoeve van den 
dienst ter stadsreiniging. (Zie advert.m n°. 23.) 

Amsterdam, te 12 uren, door de Amstelhotelmaatschappij: het ver
houwen van het perceel aan de Tulpstraat W no. 2. 

Bcrgcn-op-Zoom, te 12 uren, door den ontvanger der registratie en 
domeinen, ten zijnen kantore: het herstellen van de uitwateringssluis 
van den Theodoruspolder, aldaar. Inl. bij deu opzichter R. H. C . van 
Someren. Aanw. gehouden. 

E n s c h e d é , te 12 uren, namens A. Frankenhuis, in het hotel de 
Klompi het bouwen van een woonhuis, slagerij en eenige bijkomende 
werken, op een terrein aan de Zuideihagen. Aanw. te 0 uren. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren en plaatsen van stootpalen en walburries langs den 

Ouden Singel en do Volmolengracht, in 2 perc.; 
2o. het verrichten van eenige herstellingen en verfwerken aan den 

stadhuistoren; 
8o. het verrichten van eenige herstellingen en verfwerken aan het 

gebouw op de stadstimmerwerf. Aanw. gehouden. 
Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van eenige 

verfwerken, in 4 perc. 
Amsterdam, te 2 uren, door de Hol I. IJzeren Spoorwegmaatschappij, 

in kamer no. 40 van hot centraal administratiegebouw: Bestek no. 406, 
het maken van twee dubbele steenen wachterswoningen en drie dubbele 
woningen van drijfsteen-regelwerk aan den spoorweg Amsterdam-
Rotterdam, met bijbehoorende werken, in 2 perc. Raming: perc. 1 
ƒ 9400, perc. 2 / 13,800. (Zie advert. >n »<\ 23.) 

Hulst (Zeel.), te 3 uren, in den Dubbelen Arend, bij B. Cattoir: het 
afbreken van een huis en schuur, en het daarterplaatse bouwen van 
een ruim woonhuis met magazijn en poort, in de Gentsche straat. 

Metslawier (Fr.), te 3 uren, door het polderbestuur van Oost- en 
Westdongeradeel, bij J. Bonga: liet wegbreken van twee bruggen, de 
zoogenaamde Hooidauisbruggen, onder Morra, en het maken van een 
nieuwe brug over de Zuiüeree, met bijkomende werken, inl. bij den 
architect D. Hooijenga, aldaar, Aanw. gehouden. 

I luim (Gron.), te 5 uren, door de Wed. K. J. de Cock, te Ilornhui-
zen, bij de Wed. G. H. Veltman: het afbreken eener behuizing en het 
bouwen van een renteniershnis met schuurtje, aan de hoofdstraat in 
het dorp UI rum. Aanw. gehouden. 

Dinsdag, 14 Juni. 
Garl ihem, te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, in den Doelen: 
lo. het repareeren eu vernieuwen van rijswerken en steenen ber

men, alsmede het herstellen en onderhouden en het maken van ongeveer 
363 M* stcengjooiingen tegen de loopen en het maken van ongeveer 
2880 M* basaltsteenen bermen langs den oever der dijken van het 
hoogheemraadschap, benevens het leveren van ongeveer 363 ton basalt-
stortsteen; 

2o. a. het opmaken en onderhouden der sluis met toebehooren en van 
de rijswerken, gelegen in den nieuwen dijk onder Hardinksveld en 
Giesendanx; h. hot herstellen van het magazijngebouw en de metsel
werken der keermuurtjes te Hardinksveld; 

3o. het vierkanten van eenige gedeelten van den Merwededijk onder 
Sliedrecht, zijnde de nog niet afgewerkte vakken van het 4e perc. der 
best. van 29 April '87. 

M.-Jacablparochle (Fr.), tc ll uren, door het dijksbest. van het 
waterschap het Nieuwbilt: het slatten van de Nieuwcniltdijkstervaart, 
ter lengte van pl. m. 7000 11 Aanw. 13 Juni, te 12 uren. 

Beetsterzwaag. te 11 uren, door burg. en weth.: het verbouwen 
van de scholen te Siegerswoude, Duurswoude en Ureterp. en het maken 
van nieuwe banken en kasten in die scholen. Aanw. gehouden. 

Beetsterzwaag, te 12 uren. door burg. eu weth.: het verbouwen 
van de school te Langezwaag en het maken van nieuwe banken en 
kasten voor deze school en die te Gorredijk. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te l ' / i uren, door commissarissen der stadsbank van 
leening, in een van de lokalen der bank: het vergrooten van de bank 
van leening no. 10, aan de Conradstraat. Inl. bij den architect W. 
Hamer. Aanw. gehouden. 

Haarlem, te 2 uren, door het best. der Ned.Israëlietischegemeente, 
aldaar: het houwen van eene nieuwe school, verga derzalen en bad
inrichting, op een open terrein gelegen aan de Wijngaardstraat, aldaar. 
Inl. bij üen architect D. E. L. van den Arend. Aanw. gehouden. 

Helenaveen (N.-Br.), te 4 uren, door het kerkbest. der Herv. ge
meente, bij J. Deelen: eenige veranderingen, vernieuwingen en herstel
lingen aan kerk en pastorie, aldaar. Inl. bij den architect M. Dreescn, 
te Helmond. Aanw. 14 Juni, te 2 uren. 

Woensdag, 15 Juni . 
'"•nage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud en herstel der werken aan de Nieuwe Maas, het Scheur en 
den Harte), van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88. Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur Leemans, den buitengewóón-opzichter Ver zijl, 
beiden te Rotterdam, en den buitengewóón-opzichter Durieux, te Maas
sluis. Aanw. gehouden. Raming ƒ 38,995. 

'••Hage, te 11 uren, door net ministerie van waterst. enz.: de 
Uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken 

op het Pannerdensehe kanaal, deu Neder-Itiju en de Lek, met lint onder
houd dier werken van 1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88. in vier perc. 
Inl. bij den hoofdingenier Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur Musquetier, 
te Utrecht, en de opzichters Van Ualgooy, te Pannerden, Mann. te 
Reenen, en Loell, te Schoonhoven Aanw. gehouden. Raming: perc. 1 
J 7000, perc. 2 f 6700, perc. 3 /' 17.000, perc. 4 ƒ 25,100. 

's-llage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten van de verdedigingswerken aan den rechteroever der doorgra
ving aan den Hoek-van-Holland, voor de verbetering van den waterweg 
langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Lee
mans, to Rotterdam, en den opzichter Van Moois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 25,4'JO. 

'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van baggerwerk in het vaarwater der Koningshaven te Rotter
dam, tusschen de kilometerraaien 141 en 144, behoorende tot de werken 
van de rivier de Nieuwe Maas. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur 
Leeinanr, en den opzichter Verzijl, beiden te Rotterdam. Aanw. gehou
den. Raming t 28,000. 

's-Hage, te 11 uren, door hot ministerie van waterst. enz.: het op
ruimen van een gedeelte van liet Onderplaatje en van gronden iu het 
bed der rivier de Amer en het maken van daarmede in-verhand-staande 
werken, onder de gemeente Made en Drimrnelen, prov. Noord-Bi abant, 
tusschen de kilometerraaien 55 en 58. behoorende tot de werken voor 
het verleggen van dc uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het 
bureau der werken voor de verlegging van den Maasmond, to 's-IJosch. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 110,600. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
wegruimen van een in de rivier de Waal, onder Valburg, aan den 
rechteroever tusschen de kilometerraaien 33 en 34 gezonken vaartuig. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesf-n, te 's-Hage, eu den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen. Aanw. gehouden. 

Twelloo (Geld.), te 11 uren, door burg. en weth. van Voorst: de 
vergrooting van het schoolgebouw te Wilji. met bijlevering van meubelen. 
Inl. bij den opzichter M. Hurenkamp, te Twelloo. 

'a-Bosch, te 12 uren, door de firma G. van Gerve, in het koffiehuis 
Parkzicht: het bouwen eener fabriek met kantoor en verdere aanhoorig-
heden, in dc straat genaamd de Krommeweg, nabij de Zuidwillemsvaart, 
met bijlevering van de daartoe benoodigde materialen. Inl. bij den 
bouwkundige A. van Liempt. 

Leeuwarden, te 1 uur. door burg en weth.: het illumineeren van 
den Stads- of Prinsentuin, op den avond van 25 Juli a.s. 

Zieriksee. bij S W. D. Schuarbeoqoe lloeije. ontiunger-griflier bij 
de Gouweveer- en Zelkepolder: de levering van 130 M J onderhoudsgrint, 
franco wal, losplaats binnen het Sas. 

Donderdag, H l Juni. 
's-Bosch, te 10 uren. door burg. eu weth.: het uitvoeren van 

werken tot veranderen der inrichting van de lokalen op de verdieping 
van het gebouw de Korenbeurs en andere daarmede in-verband-staande 
werken. Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. VA Juni. te 10 uren. 
(Zie advert, in tt°. 24.) 

Vrijdag, 17 Juni . 
Zwolle , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het opruimen van twee in de 
Zuiderzee gezonken vaartuigen, genaamd ide Hoop" en »de jonge 
Roelof'. Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur Labrijn en den 
opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van rijkstelegraaiïijnen in de afdeeling Utrecht, 
in 2 perc, Inl. bij deu inspecteur, chef van het technisch beheer der 
rijkstelegraaf, te 's-Hage, en den inspecteur te Utrecht. Raming: perc. 
1 ƒ 1600, perc. 2 f 18S0. 

lerseke (Zeel.), te 3 uren, door burg. en weth.: het verbouwen van 
het post- en telegraafgebouw, aldaar. Inl. bij den architect J. H. 
Haunink, te Goes. Aanw. 17 Juni, van 1—2 uren. 

Zalerdag, 18 Juni. 
(•arlchem. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: 
lo. het doen van voorzieningen aan militaire gebouwen te Gorichem. 

Raming f 5050; 
2o. het maken van waterleidingen enz., in kazernegebouwen te Gori

chem. Raming / 2300. 
Hilj. inzenden uiterlijk 17 Juni, vóór 3 uren. 
Breda, te 11 uren, door regenten van het Gereformeerd burgerwees

huis, in het kofliehuis van de Wed. Segers: het bouwen van een nieuw 
Gereformeerd burgerweeshuis, niet bijkomende werken, op een terrein 
aan dc Oudevest. aldaar, met bijlevering van alle materialen. Inl. bij 
de architecten P. van de Erve Jz. cn en A. C . Buijzerd, te Breda. Aanw. 
13 Juni, te IO1,, uren. (Zie advert, in M°. 24.) 

Kampen, te 1 uur, door burg. en weth.: het leveren en leggen 
van pl. m. 1300 M gegoten-ijzeren gasbuizen. 

Bergen-op-Zoem, te 2 uren, door burg. cn weth.: het leveren van 
81,500 grèskeien cn 73,000 straatklinkers (Waalvorm), in 2 perceelen. 
(Zie advert, in *<>. 24.) 

Maandag, SO Juni. 
Utrecht, te 12 uren, door het best. der Oosterstoomtnimmaatschapnij: 

het bouwen van eene remise en van zeven woningen, te Reenen. ml. 
bij den ingenieur-architect J. Schotel, te Rotterdam. Aanw. 15 Juni, 
te 1 uur. (Zie advert, in >i°. 24.) 

Nijmegen, te 1 uur, door het gecombineerd waterschapsbest. nRijk 
van Nijmegen en Maas en Waal", op het raadhuis: 

lo. net verbreeden en verdiepen der Nieuwe Wetering, van de uit
monding in de rivier de Maas tot de sluis in den Teersdijk met bijbe
hoorende werken, lang 13,982 M., in 1 perc; 
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2o. hot verbroeden cn verdiepen: a. van de Blauwe Wetering, van de 
Blauwe Sluis onder Apneltern tot de Oude Wetering, lang 8950 M.; b. 
van de Hnukgraalsche Wetering, van Darrondaalsch bosch onder Weurt 
tot liet Hockgraafsche Schutlakcn, lang 7400 M.. in 2 perc. 

Inl. hij den dijksopzichtor ('. Kooij mans, te Drcumel. Aanw. 18 Juni, 
te 11 uren hij de sluis te Appeltern, en 14 Juni, te 10 uren hij het 
Darrendaalsrh bosch. 

Mvuwolda (Gr.), door het burgerlijk armbestuur, bij den secretaris 
L. W. Kunst: de leveling van 250,000 kilo klopkeien vóór of op 1 Nov. 

Dinsdag, 21 Juni . 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 

van een gebouw voor een stoom misthoorn en hijbehoorendo woning bij 
de buitenbaren te Vlissingen. Aanw. 14 Juni, te 1 uur. 

Ilreda. te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het koffiehuis "Hof van Holland": het inrichten van den /older 
van het nieuw klein arsenaal te Breda, tot opberging van paardetuigen. 
Bilj. inzenden uiterlijk 20 Juni, vóór 3 uren. Raming ƒ 850. 

Naarden. te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, iu de kazerne Oudnmlen: het maken van een gebouw tot woning 
van een adjudant-ondoroflicier, strallokalen, bibliotheek en theoriezalen 
bij de kaxeme I'romers, te Naarden. Bilj. inzenden uiterlijk 20 Juni, 
vóór 3 uren. Raming /' 8500. 

Oldeiiiurkl (Ov.), te 2 uren, door burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten van het schoolgebouw te Ossen zijl, het maken van een 
regen waterbak, een gebouwtje voor privaten en bergplaats, school meu
belen enz. Aanw. to 11 uren. 

l .ouiii | i l . i . . i (/eet.), te 8 uren. door het best. der waterkeering van 
den calainiteusen Hoofdplaat jiolde:-, in de directiekeet: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 80 April '88, van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingswerken aan dc waterkeering van genoemden 
polder. Aanw. 14 en 17 Juni, van 9—11 uren. 

Kraliiigen, te 8 uren. door het best. van den polder Kralingen, in 
het watersehapshuis: 

lo. het uitbreken van de stoom ketels, het helpen stellen van nieuwe 
ketels en het aanmetselen, met inbegrip van het vergrooten van het 
ketelhuis eu het maken van een nieuw rookkanaal; 

2o. het doen van eenige herstellingen aan de verschillende eigen
dommen van den polder. 

Aanw. IS Juni, te 10 uren aar. het stoomgemaal en te 12 uren aan 
de le Heulbrug van 's-Gravenwog. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerken aan 
gebouwen, bruggen enz., iu 18 perceelen. 

Rotterdam, ten kantore van de ge meen te-gasfabrieken. Oostzeedijk: 
het uitvoeren van verfwerk aan lantaarnpalen, armen en lantaarns. 

Woensdag, 22 Juni . 
V I ! age, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van werken tot stroomleiding in den bovenmond der door
snijding van den Piekenwaard, tusschen de kilometeri-aaien 220 en 228, 
onder de gemeente Alem, pro*, Noord-Brabimt. Inl. bij den hoofdin
genieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Verweij, te Vucht, en 
den opzichter Groenen, te 's-Bosch. Aanw. 15 Juni. Raming ƒ 12,400. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot norinalisoering van de Waal, onder Haaften 
en Gameren, provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 78 en 
82. Inl bij dén hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, en den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen Aanw. 15 Juni. Rami'ig /' 78,100. 

's-llage. te ' l t uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verleggen van een gedeelte van den Noord-Nieuwlandschen polder onder 
Maasland, tusschen de kilometerraaien 162 en 163, en het maken van 
slooten. kaden en duikers in de steenen Gorzen; een en ander voor de 
verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den 
hoofdingenieur Leemans, tc Rotterdam, en den adspirant-ingenieur 
Gockinga. te Hozenburg. Anw. 15 Juni, te l l ' / j uren. Raming / 21,400. 

's-llagc, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van oen in de Maas onder Maastricht gezonken vaartuig, 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diëten. te's-Hage, den ingenieur Verweij, 
te Vucht, en den opzichter Willems. te Maastricht. 

Krallngen, te 2 uren, door burg. en weth : het bestraten van den 
Oudendijk. Aanw. 17 Juni. te 10 uren. 

Donderdag, 23 Juni . 
OdIJk fl'tr.), te 10 uren. door het best. van het waterschap Rijn-en-

Dijk, ten huize van de Wed. .1. Bakker: liet leveren van 700 stère grove 
Lekgrint, in 8 perceelen, te weten le perc. te Werkhoven, 2e perc. te 
Odijk en 8e perc. te Diinnik. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerk in 

den benedeninond van het Krabbersgat. behoorende tot de havenwerken 
in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den 
Ingenieur Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 16 Juni. Raming ƒ 16,700. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het jaagpad 
c. a. langs het Zinder- en een gedeelte van het Noordor-Spaarno, inde 
provincie Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam. Aanw. 16 Juni. Baming ƒ 700 
per jaar. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van marine: het maken 
van een wacht- en slaaplokaal, ten dienste van het loodswezen, te 
Neuzen. Aanw. 15 Juni. van 1—2 uren. 

Arn!.cm. door J. G. Lubbers, bij Hermsen aan de Schipbrug: het 
maken van 5 dwurskrihben Lang! den linkeroever van den Neder-Rijn. 
voor de stadswaarden. boven Arnhem. Aanw. 2L Juni, te 10 uren. 

Zieriksee, door hot dagelijks best. van het waterschap Schouwen, 
aan 's Landskamer: het leveren van 7975 schnepston stortsteen voor 
do oeververdodiging aan het district Borremlamme, nabij het west
havenhoofd van Zieriksee, in 6 perceelen. Aanu. 20, 21 en 22 Juni, van 
10—l uren. 

Vrijdag, 24 Juni . 
Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: de verbetering van den uitloop der 
Staphorster uitwateringssluis en de herstelling van de aanlegplaatsen 
huiten de schutsluizen te Zwartsluis. Inl. bij den hoofdingenieur, den 
ingenieur Labrijn en den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. Aanw. 
16 Juni, te 11 uren. Raming ƒ 6000. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van voorzieningen aan 
de kanaalboorden van de Willemsvaart. Inl. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur Labrijn en den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. 
Aanw. 17 Juni, te 10 uren. Raming/8100. 

Kroningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het opnieuw beplanten van een 
gedeelte van den Rijksweg van Groningen naar de Drentsche grens, 
benoorden het dorp Haren. Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, 
den ingenieur en den opzichter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. 17 
Juni. Raming f 1050. 

Maandag, 2? Juni . 
Harlingen, te 1 uur. door burg. en weth.: het vernieuwen van den 

bovenbouw der Lammertwarnderbrug. 
Hlnsdag, 29 Juni . 

Arnhem, te l l ' / i uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
school voor openbaar lager onderwijs aan deu Rozendaalschenweg. Aanw. 
20 en 21 Juni, te 10 uren. Raming ƒ 37,600. (ZU advert, in n*. 24.) 

Walsoorden (Zeel.), te 1 uur, dóór het best. der waterkeering van 
het calamiteuse waterschap Walsoorden, bij J. F. Adriaanseus: het 
herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 80 April '88, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan de waterkeering van 
bovengenoemd calamitous waterschap. Aanw. 21 en 25 Juni, te 10 uren. 

Woensdag, 2 » Juni . 
's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van vijf kribben en het verlengen van drie Rijkskribhen, tot 
verbetering van de rivier den Golderschen IJsel beneden het Blokhuis, 
tusschen de kilometerraaien 71 en 72. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen. te 's-Hage, en dep ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 22 
Juni. Raming f 4500. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van twee wrakken ondor de gemeente Ooltgensplaat. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, den ingenieur Hoogen
boom en den buitengewóón-opzichter Chevalier, beiden te Dordrecht. 
Aanw. 22 Juni. 

Houderdag, 30 Juni. 
Ilaurlcm. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verbeteren vat; 's Rijkszee werk en 
op het eiland Wielingen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 23 Juni. Raming ƒ 11.N20. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best : de uitvoering van eenige herstellin
gen aan de werken van het Tienhovensche kanaal in Gooiland, gemeente 
Hilversum. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
De Bruijn, te Amsterdam. Aanw. 23 Juni. Raming J 1496. 

Op onbepaalden datum. 
Leeuwarden i het verbouwen van het huis A no. 41, op de Tuinen, 

aldaar. Inl. bij den architect .1. D. Bruns. Aanw. 13 Juni, te 10'/» uren. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Lelden. 2 Juni: liet maken vaneen fabrieks-

cebouw enz., onder beheer van den architect W. 
F. van der Heijden; ingek. 8 bilj., als: 
A. Dorregeest, 
P. Gestman, 
II. P. L. Voi-st, 
lz. v. d Kaui|>. 
W. v. d. Drift, 
A. Verhoog Jr., 
Chr. E. Verhaaf, 
H. J. Sloots, 

\ l c u , v e r k e r k (Zeel.), 3 Juni: het leverenen 
verwerken van 1400 scheepston stortsteen tot 
verdediging van den onderzecschen oever aan den 
zuidhoek van den polder »de Vier bannen van 
Duiveland": ingek. 8 hilj., als: 
J. v. Eek, Hardinksveld, ƒ 3693 
A. M. Langeveld, idem » 3398 
S. Ceulemans, Niel, » 3366 

te AU maar. ƒ 6295 
» Leiden, » 45S0 

idem » 4300 
• idem » 4195 
• idem 1 4080 
» idem » 3965 
1 idem i 3888 
t idem » 3799 

J. de Rijke Jr., Sirjansland, ƒ 3235 
Erven H. Trip, Rotterdnm, » 3187 
C. F. v. Fraaijenhoven, Neuzen, » 3148 
Kloos en Van Limburgh, Rotterdam, » 3139.50 
.1. v. Strien, Zieriksee, » 2950 

Onder voorbehoud van nadere goedkeuring aan 
den minsten inschr. gegund. 

Amsterdam, 3 Juni: het verhouwen van 
een woon- en winkelhuis aan de Langehout-
straat, voor Gebr. Goudekes en De Leeuw, onder 
beheer van den architect Y. Bijvoets Gz., aldaar; 
ingekomen 17 bilj., als: 
J. Koster, 
A. Paans, 
G. Boon. 
G. Woud. 
G. Mouw, 
W. Greve, 
T. Ligthait, 
J. P. Cornelissen, 
E. H. Helle, 
A. Aalders, 
11. Hendrikx, 
We Leibbrandt, 

te Nieuweramstel, f 5710 
» Amsterdam, i 5555 
» idem » 5300 

idem 

idem 

4792 

4780 

te Amsterdam, ƒ B600 
» idem » 6600 
» idem » 6430 
• idem » 6380 
» idem v 6277 
'D Buiksloot, » 6260 
» Nieuweramstel » 6123 
» Amsterdam, » 5910 
» idem » 5900 
» idem » 5880 
» idem . 5850 
» idem » 6823 

A, C. Scheepens, 
K. J. B. v. Damme, 
II. J. Meekers, 
J. Schaafsma en Th. 

A. Kuit, 
P. Groenhotf en A. G. 

Haak, 
Gegund. 

Amsterdam, 3 Juni: het verbouwen van 
een heerenhuis aan de Kalkmarkt, voor .1. F. 
Musbach, onder beheer van den architect Y. 
Bijvoets Gz.; ingek. 22 bilj., als: 
A. Aalders, 
A. J. v. Lie int, 
W. L. Leibbrandt, 
K. J. B. v. Damme. 
J. Koster, 
C. J. Maks Jr., 
H. J. Meekers, 
J. P. Cornelissen, 
H. C. Dorlas, 
G. Woud, 
II. Hendrikx, 
E. R. Kuipers, 

te Amsterdam, ƒ 15.680 
» idem • 15,500 
» idem s 15.438 
t idem > 15,380 
» idem 15,234 
» idem s 14,979 
» idem 14,950 
» idem » 14,931 
» idem lt 14.922 
» idem 11 14,841 
» idem » 14,700 
» Nieuweramstel 14,600 

j. F. Premier, 
ph. A. Warners. 
1 tl. Wiesend, 
! .1. Boekholts, 
E, II. Helle, 
Qebr. Esveldt, 
\V. Greve, 
G, Hoon, 
ti. Mouw, 
p. GroenholT" cn 

G. Haak, 
Gegund. 

Ö n d - B e l e r l a n d 
de 

te Overtoom, ƒ 13,770 
» Amsterdam, •> 13.530 
1 idem i. 13.430 
1 idem A 12,978 
i idem » 12.900 
n idem » 12,900 
» Buiksloot, 1 12,653 
• Amsterdam. » 12.431 
» idem 8 11,830 

idem » 11,480 

3 Juni. voor rekening van 
liolder Oud-licierland c a . : lo. het maken 

en inhangen van de sluisdeuren in de uitwate-
ingsluis van den polder: ingek. 5 bilj.. al: 

te Oud-Hoiorland, 
idem 
idem 
idem 

Oversehie, 

f 775 
» 745 
. 724 
I 688 
i. 540 

te Doek. J 2984 
» Biezelinge, v> 2798 
» Stavenisse, 2784 
• Kolijnsplaat, 2775 
» Hansweerd, 9 2750 
» Scherpenisse, » 2090 
» Hansweerd, » 2655 
)> idem 1 2650 
» Burg, > 2567 
» Sirjansland, V 2560 
» Hansweerd, 2549 
o Kattendijke. 2484 
• Kolijnsplaat, » 2419 • Kolijnsplaat, 

• 3091 

11. Weda, 
M. v. Ekelenburg, 
A. v. Tricht. 
P. Smit. 
I'. Langeveld, 
Gegund. 

So, het straten met Waalklinkers van ruim 
S00 M.1 ingek. 8 bilj., als: 
VV. 't Hooft, te Numansdorp, ƒ 1700 
I. . Vaikensvisser, a Oversehie, » 1349 
Bottenberg, » Oud-Beierland, » 1310 
.1. Stooker, » idem » 1297 
,1 Peil, » idem » 1275 
(Ir. Peil. » idem » 1260 
(1. Peil. » idem » 1249 
1). v. Bczeij, » idem » 1175 
< «egund. 

vVlllielinlnad.rp, 4 Juni: dn gewone onder
houdswerken tot 30 April '88, aan dc water
keering van den calatniteusen Oostbevclandpolder; 
ingek. 13 bilj., als: 
G. Meertens. 
.1. de Jonge, 
J . de Rijke. 
A. Sehrier, 
.1. I.injk. 
('. Bolier, 
•I. Bruggeman, 
E. dc Maat. 
W. J. Romeijn, 
,1. dc Rijke, 
P. J. Visser, 
0. de Wilde, 
P. v. d Berge, 
Baming 

Under nadere goedkeuring aan den minsten 
inschr. gegund. 

Hengeloo, 4.luni: het bouwen eener bakkerij, 
behalve de ovens, aan don bestaenden winkel 
van de coöperatieve winkelverecniging »de Goede 
Hoop", te Hengeloo; ingek. 5 hilj., als: 
II. .1. Frantsen, te'Hengeloo, J 1.195 
.1. Wilmink Gz., » idem » 1329 
.1. Essclink. » idem i 1:'93 
.1. Brummelhuis. i idem » 1213 
A. J. Wilmink, » idem » 1147 
Gegund. 

Zaandam. 4 Juni: het onderhoud van den 
Assendelver zeedijk; ingek. 2 bilj.. als: 

M. Nog, / 1974 
P. Vcns, » 1625 
Gegund 
Raming ƒ 1985.50 

Zaandam, 4 Juni: het onderhoud van werken 
in den polder Westzaan: ingek. 4 bilj.. als: 

D. Verlaan & Zn., ƒ 2300 
J. Leguit Jz., » 2287 
P. v. Staveren Wz. » 2255 
P. Vens, » 2185 
Gegund. 
Raming / 2609.86 

Kuurlee, 4 Juin: het bouwen van twee 
dubbele woonhuizen met schuurtjes, voor de Herv. 
gemeente, in 2 perceelen en in massa. 

Perc. 1 ingek. 2 bilj., als: 
G. J. Meulenbrugge, tc Vordon, / 1548.50 
E, Lusink, » Ruurloo, '» 1530.95 

Perc. 2, ingek. 1 bilj., van E. Lusink, te Ruur
loo, voor / 1.-20.60. 

Massa, ingek. 6 bilj als: 
J. H. Rietman, te Borkeloo, 
Ij. A. Weenink, » Varden, 
G. J . Meulenbrugge, » idem 

Ruurloo, 
idem 
idem 

J. Tollenaar te Neuzen. ƒ 24.407 
(.'. D. Bolicr, D Scherpenisse, » 24,175 
A. v. Popering, » Bruinisse, » 23,796 
C. Bolier Cz.. » idem » 23.687 
D. ïholens, » Neuzen, » 23,673 

dezelfde, » idem i 23.373 
0. de Wilde Az., » Kattendijke, » 21.990 
J. Jansen, » Neuzen. » 21.765 

tinder nadere goedkeuring is het werk aan 
den minsten inschr. gegund. 
Raming ƒ 26,532.56 

Hengeloo (O.), 4 Juni: het maken van een 
gebouw voor machincstelplaats en het maken 
van een zwom- en badinrichting met bijbehoo
rende werken, voor Gehr. Stork Sc Co., onder 
beheer van den bouwkundige J. de Morree IIz.; 
ingek. 8 bilj., alsi 

le gedeelte geheel 
.1. Brals Jr., Assen, ƒ 33.900 ƒ 42,300 
A. üroothengel, Borne. 29.100 30,320 
II A. Witzand, Almeloo, 28,967 35,945 
J. Bruunnellniis, Hengeloo, 28,898 35.563 
A. Sieverink, Groenloo, 34.860 
.1. II. Boonk, Hengeloo. 34.680 
C. Eckbardt, Almeloo, 27.600 34,370 
A. H. M. Wesselink, Hengeloo, 26,490 32,760 

Itmlerilani 5 Juni: het bouwen van een 
gymnastieklokaal met hoofdgebouw, aanbesteed 
den 2ti Juni jl . (zie de alloop in het vorig 
nommer) is gegund aan Th. Erkelens, to Breda, 
voor ƒ 12,877. 

Wrlingen. 6 Juni, voor rekening van de Banne 
en den polder Schagen: lo. timmer- en metsel
werk aan gebouwen en bruggen; minste inschr. 
C. N. Vlaming, te Schagen, voor ƒ 463. 

2o. verfwerk. als boven: minste inschrijver A. 
Klos, te Schagen, voor f 37.50. 

«aa lw i jk 6 Juni: het bouwen van eene 
machinale sloomschoencnfabriek henevens direc
teurs- en boekhouderswoonhuizen, in de Stations
straat, aldaar; ingek. 7 bilj-, als 

Massa, ingek. 5 bilj., als: 
W. Schcllckens, / 6886 
Ant. Hielen. » 6366 
A. C. v. Gils, » 6U49 
W. v. Oosterhout, •' 68'»8 
B. v. Boxel, » "791 

Moa.lr lr l i t , 6Juni: het vernieuwen van twee 
vaste bruggen over het afwaterings-of zijkanaal 
naar de Maas, onder beheer van het ministerie 
van waterst. enz.; ingek. 4 bilj., als: 
P. J. II. Kampers, 
L. Koppes, 
.1. L. Gielcn, 
.1. M. v. d. Bergh, 
Raming 

Kibcrgen. 7 Juni: 

Jos. 
O. v 
H. 
N. 

, d. Lee, 
Hulton, 
d. Meis. 
Well, 

.1. Schuilei-, 
Gebr. v. d. Struik. 
M. Verhoeven. 

Kroningen. 6 

te Waalwijk, 
» idem 
» Besoijen, 
» Waalwijk. 
,i Raamsdonk, 
o Oostenrijk, 
» Drunen, 

Juni, voor rekeniil{ 

f 23.920 
i> 23,904 
» 23.660 
» 21,660 
» 19,950 
» 19,396 
» 16,999 
der ge-

te Weert, j 6998 
» Venloo, » 6843 
> Kessel, i> 6747 
» Weert, » 5924 

» 6600 
het verbouwen en ver

grooten der school voor openbaar lager onder
wijs, in dc buurtschap Zwolle, gcm. Eibergen; 
minste inschr. H. B. Nales, te Groenloo, voor 
/' 2481. 

Hoofdplaat. 7 Juni: het maken van een 
paalrij voor do waterkeering van den calami
teiten lloofdplaatpolder; ingek. 8 bilj., als: 
C. de Wilde. tc Kattendijke, /' 2309 
J. I.insel, . Breskens, 2320 
A. Tholens, » Neuzen, > 2290 
M. v. d. Hock, » idem » 2280 
F. de Clerx, » Bokstel, » 2275 
J. Luijk, » Hansweerd, » 2200 
P. .1. Visser, » idem «2180 
P. Monje, » Breskens, » 2019 

Harliiijien. 7 Juni: de levering van 100,000 
2e soort bakklinkcrs, voor de gemeente; ingek. 
2 bilj., als: 

per 1000 
Faber & Zn„ te Harlingen, ƒ 10.41 
R. en J. de Ruiter, » idem t 9.74 
Gegund. 

Arnliem, 7 Juni: het onderhouden van en 
het verrichten van eenige vernieuwingen aan 
verschillende gebouwen, bet bouwen van een 
waaggeboiiwtjc en bijbehoorende inrichtingen op 
de Varkensmarkt en het uitvoeren van eenige 
andere werken; ingek. 10 bilj., als 
B. Bolder, 
D. A. Roskam. 

/' 3949 
V 3219 
» 3122 
. 8089 
» 3046.50 

2982 

G. J. Rouwen horst. 
E. Lusink, 
J- W. Oortgiese, 

B.rsele, 4 Juni: het herstel, de vernieuwing 
cn het onderhoud tot 30 April '88, der aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingswerken van het 
cslamitou'se waterschap Ellewoutsdijk—Borsele; 
ingek 13 bilj., als: 
I'. A. v. d. Velde, te Neuzen, / 25,940 
C F. v. Fraeijeiihove, • idem » 25.683 
A. v. d. Beek, i> Zaamslag, » 24,983 
J. de Jonge, » Kapelle, » 24,473 
J. Lindenbergh Cz., » Wemeldinge, » 24,442 

ente: lo. het onderhoud van eenige pompen 
binned de gemeente, van 1 Juli '87—1 Juli'88; 
ingek. 1 biljet van C. I de Vries, te Groningen, 
voor /' 562. 

2o. het maken, leveren en aanbrengen van 
benoodigdheden voor het onderwijs in de nuttige 
handwerken, in dc lagere gemeentescholen dei-
Ie klasse; ingek. 2 bilj.; minste inschr. J. I 
Toesman, te Groningen, voor / 350. 

l i e l l ' / i j l . 6 Juni: het doen van eenige her
stellingen aan- en het onderhouden der haven
werken te Delfzijl, ged. '87: ingek. 6 bilj., als: 
J. Hemmes, te Farinsuin, 1349 
II. K. v. Buurcn. » Delfzijl, » 1340 
II. N. Pul, . idem » 1340 
W. Schellens, » Farinsum, » 1325 
G. C M. Rottinghuis, » Delfzijl. » 1317 
J. v. Biiuren, » idem » 1268 
Gegund. 

Ktten, 6 Juni: het rioleeren, bestraten enz., 
van den Doiiiineesgang te Leur, voor rekening 
der gemeente Etten-en-Leur; ingekomen 5 
bilj., als: 

te Prinsenbage. j 1673 
i Breda. » 1597 
» idem » 1488 
» Ginncken. » 1472 
» Prinsenhage, » 1450 

W. Dirven, 
Th Kessels, 
W, Bon wens, 
B. Verlegh, 
M. Bakkeren, 
Gegund. 

Hrrda. 6 Juni 
huis met aparte 
verdere aanhooriglieilen 
Soliliiastraat, onder beboet 
Liidsman 

•<n:„ 

het bouwen van een wmkel-
bovenwoning, werkplaats en 

aan de Verlengde-
van den architect J. 

Timmerwerk, ingek. 8 bilj., als: 
W. Schcllckens, 
Ant. Hielen. 
A. C. v. Gils, 
.1. Koopmans, 
F. Schrauwen, 
W. v. Oosterhout, 
M. v. Sevcnbergen, 
J. B. Kroes, 
Gegund. 

Metselwerk, ingek. 6 bilj.. als: 
Th. Erkelens, 
A. Klemans, 
A. v. Boxel, 
C. de Kanter, 
J. Kleiner, 
A. Voogd, 
Gegund. 

ƒ 3721 
» 3669 
» 3424 
» 8400 
» 3389 
» 3348 
» 3200 
» 2967 

/' 3215 
I 3165 
» 2944 
» 2738 
» 2660 
» 2460 

te Arnhem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

ƒ 11,550 
.. 11,140 

10,900 
» 10.K96 
» 10.777 
,» 10.518 
» 10 100 
» 9,890 
o 9,820 

» 8,124 

G. J. Lueassen, 
J. Post, 
P. dc Leeuw, 
11. v. d. Saud, 

de Ruijter, 
W. Janssen, 
H. v. d. Heijden, 

B. Kelderman en 11. 
Hofstede, 
De gunning is in beraad gehouden. 
Valburg. 7 Juni: het bouwen van een R.-K. 

kerk met toren, sacristie cn doopkapel, onder 
beheer van den architect A. Tepe, te Utrecht; 
ingek. 10 bilj.. als: 

te Almeloo, /' 19.341 
» Groningen, » 19.290 
n Arnhem. » 18,845 
» Ilidaui. » 18,355 
» Altlbrt » 17,500 
» Abkoude, » 10,800 
». Zonderen, » 16,100 
» Nijmegen, » 15.900 
. Zevenbergen, » 15,880 

Eckliardt, 
B. Kronen, 

:. Muller, 
II. Jansen, 
.1. v. d. Weerden, 
Tb. Nieuwbocr. 
A. Peters, 
A. A. v. Dommelen, 
A. v. d. Meer, 
li . .1. Withers, cn Jac 

Etinans, 15.865 i Lobit. 
Amsterdam. 7 Juni: het vergrooten van de 

stoouuliamantshjperij in de Kockc-Simonszstraat 
no. 26, aldaar, voor rekening van S. M. de Vries, 
onder beheer van de architecten Meijer; minste 
inschr. Struijs, voor /' 23,340. 

Haarlem. 7 Juni: het verdiepen van eenige 
tochten iu den Haarleinmerineet polder, in 4 
perceelen cn in urassa; ingek. 4 bilj., als: 
J. v. d. Heuvel Az„ Haarlemmermeer, massa ƒ 7579 
A. den Breejen, 

W. Noordhoek, Nieuwmansdorp, » 

G. de Vries, Haarlemmermeer, 

idem perc. 1, i 1290 
» 2640 
» 1500 
» 3000 
» 889 
» 1890 
» 1067 
» 2375 
» 1192 
• 2385 

Hovenier 7 Juni: het bouwen eener I arak 
voor lijders aan besmettelijke Jiekten, voor reke
ning der nVcrecnigde gestichten", onder beheer 
van den ai-chitect J. A. Mulock Houwer: ingek. 
17 bilj., als: 
.1. ki uit Hz., te Zwolle, / ll.Offl 
D Bruin, » idem » 10,886 
A. Feberwce, » Deventer, » 9,697 
B. v. d. Worp, » idem » 9,677 
G. Beltman, » idem » 9.450 
W. Eskes & Zn., » idem » 9,432 
E. v. d. Woerd, » idem » 9,320 



D E O P M E R K E R . B I J V O E G S E L 
J. Pot. 
(i. Hofstee, 
I, Witteveen, 
K. v. Leugen, 
i l . l i . Lopping, 
G. W. Pietoi>. 
R. v. cl. Spoel. 
J. E. Rood, 
II. Vissrlier, 
II. Lattiniers, 
Gegund. 

K m ( e , ' r i u n i . 
hciogheeiiiraad^cliai 

te Deventer, 
» idem 
» idem 
|) idem 
» idem 
• idem 
» idem 
• idem 
I idem 
• idem 

9,290 
9,245 
9.186 
9.149 
9.122 
8.909 
8,882 
8.605 
8.771 

Juni voor rekening van het 
, Schieland: lo. het maken 

1 5 ^ T . f e *- ^ 

Tueljoo 6 Juni: liet vervoer van p.m. 1060 
NÉ d,ï k ' ' ' ' ^ ™ » » ' l e r N i j b r o e k . 

lerwolde en Twelloo. voor rekening dei' gem 
Voorst; minste inschr. waren: k 

Per°' l' Tc Sti'te' J ' M u l d e r ' Terwolde,P7 L M * 

in 

2, 50 
3, 160 
4, 145 

W. t Hoe . 
J. de .long Ai 
J. de Jong Az 
H. de Man, 
J. Scholten, 
T. Mudde, 
P. de Vos, 
P. Visser, 
C. Zanen Hz, 
Gegund. 

té Alblasserdam, 
" Ammerstol, 
I idem 
• Bergambacht, 
» Ammerstol, 
l Lekkcrkerk, 
» Bergambacht. 
I Sliedrecht, 
» Ammerstol, 

ƒ 3538 
• 3302 
» 3250 
» 3200 
» 3190 
I 3183 
» 2988 

2945 

i 6, 

: ?: 
8, 
», 

10, 
11 
12 

86 
76 
•lil 
40 
76 
'.10 

90 
120 

G. W. I.ubberts, idem 
M. Kers, Xijbroek, 
Wed. J. Gemmink, 

Deventer. 
.M. Kers, Xijbroek, 
A. Bosgned.'Terwolde, 
J. Rollleijn, idem 
dezelfde, 
E. Lijzen, Deventer, 
Wed. .1. Geminink, id., 

0.72 
0.68 

0.34 
0.44 
0.87 
O.f.O 
0.60 
0.38 
0.88 
0.80 

. . . , c w i a , xweilOU, 1 1. 
Keeiiwijk, 8 Juni: het doen van werken aan 

den polder Recuvvijk; ingek. 4 bilj., als: 
H. Strijlatid, te Reeuwijk, 
W. v. Ingen, » Bodegraven, 

. , D. Groenescheij, i Reeuwijk, 
» 28b0 C. Groenescheij, 

Vl lnge , 6 Juni 

afslechten en overwerken van een gedeelte den 
uiigs het noordorstrand ran het eiland Vlieland 
behoorende tot de zeewerken in Noord-Holland 
ingek. 12 bilj., als: 
W. Laniiiiers, 
Gebr. Kleijn, 
J. Giltjes, 
G. Moorman, 
II. II. Smit, 
G. D. v. Doorn 
J. Oldenburg. 
L. Kalis Kz., 
r • 

E. Lijzen, idem 
VV. Peters, Twelloo, 

/ 1195 
» 1195 
I 1185 
» 1078 

Perc. 1, ina 

idem 
2o bet uitvoeren van eenige herstellineen I mini• J u ! " ' o n , l > ! r b c h e ü r »an het 

aan den hoogen zeedijk, in , | n K , e c o o l e r h rsn , v a , m ? - de uitvoering van 
1 i L u i . . . . lerceuen. heistellingen en vernieuwingen aan de Riiks-

f W » r " ™ t " °l' d e M a a 5 '">'t betonde,,,,,,! 

! U K : n ' n ' 0 , l ' i nK e«omen 5 bilj., als 
s i n 1 !' i ° n , o t - teObbicht. 
888» (G. Smeet*, » Maesevck 

r. Straatman, 

•k. 5 bilj., als: 
» IJselmonde. 

te llergainbacht, 
» Lekkcrkerk 
»> idem 
Nieuw crkeik ad. Us 

2 bilj.. als: 
te Kralingen, 
» Nieuwérkerk, 

ƒ 10C4 
» 847 

, Liane." 
J. Lortenraad. » Meersen, 
J. A. II. v. d. Vanne, » Uree, 
Raming 

Perc. 2, ingek. 6 bilj.. als: 
II. 1'ernot, te Obhiebt 

•198 J. Ilillen, ui'bicht, 

G. .1. de Leeuw. 
A. de Man, 
C. Zanen Hz., 
T. Mudde. 
T. v. Erk, 
Gegund. 

Perc. 2, ingek. 
M. v. Linschoten, 
M. v. Erkel, 
Gegund. 

Perc. 3, ingek. 2 bilj., als: 
J. de Zanger, te Rotterdam, 
J. J. Looijse, » Kapelle a/d. IJsel, 
Geguiiil. j dezelfde. 

3o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan ! J. A. II. v. d. Venne, » Bree, 
de molens, sluizen enz., van den hoogen Boezem,' G. Straatman, » Linne, 
met het onderhoud daarvan; ingekomen 21 Raming 
bilj.. als: | Perc. 3, ingekomen 2 bilj.. als: 
N. X. Hoos, te Rotterdam, f 3190 J. Ilillen. te Grave, 
P. v. Linschoten, » Kralingen, » 8180 !G. Straatman, I Linne, 

Gegund aan M. X. Hoos. : Ranting 
4o. het maken van een rietbeslag op de Perc 4. ingekomen 3 bilj., als: 

den hulphoezem; ingekomen A. Geldens, te Nijmegen 
.1, Ilillen. H Grave, 

te IJselmonde, ƒ 1472 r ' -
» Sliedrecht, • 784 
,) idem » 598 

Bos, Az., 
A. Bos, 
M. Daalder, 
T. Volker Cz.. 
Raming 

2o. de uitvoering van eeni 

te Ivoksdorp. 
» Helder, 
» Petten, 
» Helder, 
* Alm en om, 
» Amsterdam, 
» Bergen, 
» Sliedrecht, 
» Dordrecht, 
» Helder, 
» Terschelling 
» Sliedrecht, 

ken ten beh loeto van dt 

f 31,756 
» 28.780 
» 28,750 
» 28,700 
» 28,480 
» 28,000 
» 27,800 
» 27,800 
» 26,490 
» 26,090 
• 23,550 
• 23.180 
» 29,225 

--.lerhoudswer-
Keulschevaartin Nöord-

i 224 ] M. Vogel's. 
dezelfde. 

> Grave, 
» Wessem, 

ƒ 12,000 
» 9,870 
'i 9,6f0 
» 9.465 
» 9.000 
» 10.730 

ƒ 11,000 
• 10,980 
» 10,730 
» 10,099 
» 8,900 
» 8,778 
» 10,500 

buiteiitalud 
» hilj, ais: 
G. .1. de Leeuw 
P. Vis. 
P. .M. Bot, 
Gegund. 

hout in'2 1 S T h e " n a S , ( , n e " * ™ « 
Perc. 1, ingek. 2 bilj., als-

J 8552 
» 7748 
» 7960 

Dreiilnel, 

/ 5290 
» 407(1 
» 4480 
» 4650 

Holland; ingekomen 2 bilj., als. 
C. v. Hoven, te Xieuwerainstel, /' 3405 
B. Vermelen, » Weesp, '» 1940 
Raming » 2400 

VHage, 9 Juni: het verbouwen van het 
woonhuis nn. 18 aan de Vlamingstraat te's-Hage. 
onder beheer van den architect II. Wesstra Jr., 
aldaar; ingek. 5 hilj., als: 
II. v. Jaarsveld. te 's-Haf 
II. v. Bergen Henegouwen, . idem 
J. SteH'eiisen M. Tb. Wijnekus, > idem 
A. Stigter, » idem 
Gebr. de Vos, » idem 

l i i i e i i f h e n i 9 Juni: het maken van een 
stationsgebouwtje, verhoogde perrons, het stellen 
van een ijzeren overdekking enz., voor rekening 
der Geldorsche Stoointraiiiweginaatschappij. op 
het emplacement Velp, ouder beheer van den 
architect M. K. Smit, tt Dieren; ingekomen 5 
bilj.. als: 

te Drummen, ƒ 4589 
» idem o 4509 
i. Dieren, » 4366 
» Angerloo, » 4325 
> Laag-Keppel, » 4317 

f 9100 
>i 8755 
» 8750 
e 7990 
» 7899 

G. Boerstoel, 
J. 0. Carmiggelt, 
A. R. Sehoonman 
II. J. li. Heijting, 
II. M. Ilorendsen, 
Gegund. 
Raining 

/ 4827 
Groningen. 9 Juni: het vergrooten van het 

schoolgebouw in de Rabeehaiiptstraat. voor reke
ning der gemeente; ingek. 3 hilj.; minste inschr. 
.1. X. Kruisinga, tc Groningen, voor ƒ 12.820. 

'••Bench, 10 Juni, onder beheer van het 
ministerie van watei-st. enz.; minste inscbrijvei-s 
waren: ln. het maken van steenglooiingen tegen 
het buiten beloop van den linker Diezedijk, tot 
voorzetting van de werken tot verbetering van 
het kanaal de Dieze, D. de Kok, te Kerkdriel en 
W. Baggerman, te Xederhemert, voor /' 16.952 
Raming • 17,300 

2". het maken van een los- en laadplaats aan 
den rechteroever der Dieze nabij Treurenbnrg, 

20,750 en voor het leveren en plaatsen van reinming-
' palen langs het tot los- en laadplaats ingerichte 
gedeelte van den basaltininir aan den linkeroever 
der Dieze, te Engelen, J. M. Gruijtcrs, teOrten, 
•oor ƒ 6693 
Raming » 8050 

8 0 . bet uitvoeren van buitengewone vernieu
wingen en herstellingen aan de werken der 
schipbrug over de Maas hij lledel. behoorende 
tot den dienst der veeren in de provincie Noord-
Brabant A. Fisschor, te 's-Bosch, voor f 5347 
Raming » 5700 

4o. het bouwen van een wachterswoning nabij 
de nieuwe draaibrug over de Zuidwillemsvaart, 
te Helmond, F. Otten. te Helmond, voor ƒ 4185 

ƒ 34.100 I Raming » 4450 
i 83,9901 kralingen , 10 Juni: het bouwen van een 
» 3.1.964 | woonhuis, annex koetshuis en paardenstal onder 
» 83,760 I beheer van den architect A. Langejan; ingek. 8 
» 33.500 bilj., als: 

J. v. VoUenhove 
A. de .Imig, 
Gegund. 

Perc. 2. ingek 
J. v. d. Vlugt. 
W. Ihiogelidijk. 
Gegund. 

6o. het ged 

tc Rotterdam. 
» Gouda, 

bilj., als: 
te Dordrecht, 
» Gouda, 

... 3 jaar onderhouden van het 
Scholverlaat te Ovorschie; ingek. 2 bilj., als: 
J. v. Kempen. te Ovorschie, /' 525 
M. C. de llinijn. > idem • 447 
Gegund. 

70. het uitvoeren van eenige herstellingen aan 
de Maashnofden ondor Kralingen, en hot ver
nieuwen van bet hoofd no. 12; ingekomen 2 
bilj.. als: 
C. v. d. Kou. to Rotterdam, 
J. v. d. Vlugt. » Dordrecht, 

Niet gegund. 
8o. het ged. 4 jaar onderhouden van het zeil

en touwwerk aan de molens van den hoogen 
boezem; ingek. 2 bilj., als: 
Willekos te Rotterdam, f 2368 
B. Schouten, » Sparendam, o 1653 

Xiot gegund. 
Rotterdam, 7 Juni: hot maken van eene 

bemetseling voor ovens, met ijzeren vloer en 
verder toebehooren, in de vierde stokerij, op het 

. i - * *-

P. v. Holten 
Raming 

Perc. 5, ingekomen 5 hilj.. als: 
G. J. Mol, te Kuilenburg, 
J. Ilillen. . Grave, 

I W. II. Swots, I Hardinksveld, 
,.!. v. Viuiren, » Zalt-Botnmel, 

ƒ 518 A. Geldens, » Xijniegen, 
» 410 ! Raming 

Perc 6, ingok. 4 bilj., als: 
\ .1. Ilillen. te Grave, 

f 1887 j A. Geldens, » Xijniegen, 
» 1773 j W. Baggerman. Xeder-

i liemei ton D. de Kok, » Kerkdriel, » 11,110 
| J . v. Vnuren, » Zalt-Bommel, • 10,890 
| Raming » 11.350 
j a-llagr, 8 Juni: hot bouwen van een be
waarschool met woning voor do directrice, aan 
de Van-Galenstraat ton dienste van het depar
tement 's-Hage der Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen, ondor behoor van don architect 
H. Wesstra Jr., tc 's-llage; ingok. 7 bilj., als: 
.1. Stellens en M. Th. Wijnekus, 

te 's-Hage, 

ƒ 27,683 
» 2(1.300 
• 25,975 
» 25.96(1 

25.879 

ƒ 11.380 
» 11,3.19 

ƒ 1030 
» 1340 

J. a Vos Sr, Almeloo, J JMg 
l i , ' ; „ 0 C T C , J e r ™ A ' K o s Koolhaalder, Rotterdam. 

D- I. l'lenherg, idem 
h. Hollander, Gouda, 
C. J. y. Tussenbroek, Rotterdam 
w 7M J' .- hiem VI. Zonneveld, Kralingen, 
V ' n t <'J.w ,!f''n' Hotterdam, 
Geg'un!;: ^ K r a l i " ^ ' 

» 44790 
» 44,500 
» 44,250 
• 43,470 
» 42,895 
» 41,850 
» 41,600 
» 41,500 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

32,100 
» 31.820 

A. Stigter, 
Gebr. Houtman, 
A. C. Paardekooper, 
II. v Jaarsveld, 
Gebr. de Vos, 
W. F. P. v. d. Grij> 
Gegund. 

Tilburg, 8 Juni: de levering van 160,000 
grèskeien, voor rekening der gemeente; ingek. 

bilj., als: 
E. Jansen en E. Burlion, te Luik. 
L. Petit • Tilburg 
Van Glabbeek, » idem 
L. Coffin & Co., » Luik, 
Heine cn Jadot, > lluij, 

ƒ7140 
>• 6972 
» 6617 
• 6569 

6415.20 , . nun, 
Twee biljetten van onwaarde. Nog niet gegund. 
Bergen-op-Zoom, 8 Juni: het uitbreiden der 

gemeente-gasfabriek; ingek. 4 bilj., als: 
A. Gorren, te Bergen-op-Zoom, ƒ 18,932 
C. Bastiaanse, > idem > 17,985 
J. J. llornstra, » idem » 16,035 
Hollander, » Gouda, » 15,424 
Gegund. 

Haarlem, 9 Juni, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het aanleggen, 
verlagen en verlengen van hoofden op- en het 

F. Krijgsman. Rotterdam, ƒ 7410 
Jac. v. d. Loo en A. v. Stavoren, Kralingen, o 6449 
A. do Haan, Rotterdam, » 6375 
II. Brom-, idem, • 6371 
Gebr. Lokhorst, Kralingen, * 5894 
W. J. v. Dordt, idem. » 5568 
II. Lagerwaard, Rotterdam, » 5268 
Ü. J. Mertens en A. Teeuwen, Krimpen 

a/d. Lek, » 4842 
Leeuwarden. 10 Juni: het verbeteren en 

verzwaren van den Statendijk, in dc gemeente 
Weststcllingwerf, behoorende tot de zeewerken 
;„ i.\ i — J . : " 1 

esisteiiingwcri, behoorende tc 
in Friesland; ingek. 7 bilj., als: 

te Almenum G. H. Smith, 
J. G. Bakker, 
A. W. Tjalma, 
G. H. Dijkman 
P. M. de Vries, 
T. A. de Vries, 
G. C. Visser, 
Raming 

» Lemmer, 
i Oosterzee, 
» idem 
» Lemmer, 
» Mirns, 
» Vist, 

ƒ 7658 
» 7100 
» 6970 
» 6873 
» 6660 
a 6367 
i, 6282 
» 7800 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 18 JUNI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M n a n d a p . 2 0 J M I I I . 

V t r r r M . te li? urvn. door het best.der Oosterstoomtrammaatschappij: 
het bouwen van eene remise en van zeven woningen, to Reenen. Inl. 
bij den ingenieur-architect J. Schotel, te Rotterdam. Aanw. gehouden. 
(Zie advert, in «°. 24.) 

NUmegen, te 1 uur, door het gecombineerd waterschapsbest. »Rijk 
van Nijmegen en Maas en Waal", op het raadhuis: 

lo. net verbroeden en verdiepen der Nieuwe Wetering, van de uit
monding in de rivier de Maas tot de sluis in den Teersdijk met bijbe
hoorende werken, lang 13,982 M., in l perc; 

2o. het verbreeden en verdiepen: a. van de Blauwe Wetering, van de 
Blauwe Sluis onder Appeltern tot de Oude Wetering, lang 3350 M.; b. 
van de Hockgraaische Wetering, van Darrendaalseh bosch onder Weurt 
tot het Hoekgraafsche Schutlaken, lang 7400 M„ in 2 perc. 

Inl. bij den dijksopzichter C Kooijmans, teDreumel. Aanw. gehouden. 
Iliioee/iind. te 3 uren, door burg. en weth.: het verbouwen van de 

o. 1. school en onderwijzerswoning te Boven-Kalkwijk. 
Breda, te 7'/i uren, door den architect J. M. Marijnen, namens A. 

Sluyters, in het koffiehuis van W. P. Onmes, op de Havermarkt: het 
verbouwen van het gebouw den schouwburg, staande en gelegen aan 
de Oudevest, aldaar, tot 2 woonhuizen. 

Atien, door G. van Baaien: het bouwen van eene kleine villa met 
kantoor, op het terrein aan de Boschlaan, aldaar. Inl, bij den architect 
T. Boonstra. 

\ i euw«l ( iu (Gr.), door het burgerlijk armbestuur, bij den secretaris 
L. W. Kunst: de levering van 250,1.00 kilo klopkeien voor of op 1 Nov. 

Dlnudac, 21 Juni. 
'•-Hage, te 1L uren, door net ministerie van marine: het maken 

van een gebouw voor een stoom mist hoorn en bijbehoorende woning bij 
de buitenhaven te Vlissingen. Aanw. gehouden. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het koffiehuis »Hof van Hollatfd'': het inrichten van den zolder 
van het nieuw klein arsenaal te Breda, tot opberging van paardetuigen. 
Bilj. inzenden uiterlijk L'0 Juni. vóór ^W-OIL Raming ƒ 860, 

Naarden, te 11 uren, door den eerjtaÉrmt'Zt'iiil-iii^i'nieiir ilrr genie, 
aldaar, in de kazerne Oudmolen:" het nLyen van een gebouw tot woning 
van een adjudant-onderofficier, strafloitaleb, bibliotheek en theoriezalen 
bij de kazerne Promers, te Naarden. Bilj. inzenden uiterlijk 20 Juni, 
voor 3 uren. Raming f 8500. 

B e r g e n - a p a Z a « m , te II1,', uren, door de directie der stoomtramweg
maatschappij Antwerpen—Bergen-op-Zoom—Tolen, aan het kantoor: het 
bouwen van een douane-station met woningen, te Ossendrecht. Inl. bij 
den ingenieur-architect J. Schotel, te Rotterdam. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het Ambacht 
van Westfriesland, genaamd Geestmer-Ambacht, in het logement Noord-
Rolland: lo. het gewoon onderhoud der Westfriesche dijkswerken met 
de leverantie van alle benoodigde materialen en arbeidsloonen; 

2o. htt gewoon onderhoud van den Geestmer*Ambachtsdijk te Veen-
huizen met aanhoorigheden. Inl. bij den opzichter A. Fray, te St.-
Maarten. 

Oldemarht (Ov.), te 2"uren. door burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten van het schoolgebouw te Ossenzijl, het maken van een 
regenwaterbak, een gebouwtje voor privaten en bergplaats, schoolmeu* 
beien enz. Aanw. te 11 uren. 

Hoafdplaat (Zeel.), te 3 uren, door het best. der waterkeering van 
den calamiteuscn Hoofdplaatpolder, in de directiekeet: het herstel,«de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingswerken aan de waterkeering van genoemden 
polder. Aanw. gehouden. 

Kralingen, te 8 uren, door het best van den polder Kralingen, in 
het waterschapshuis: 

lo. het uitbreken van de stoomketels, het helpen stellen van nieuwe 
ketels en het aanmetselen, met inbegrip van het vergrooten van het 
ketelhuis en het maken van een nieuw rookkanaal; 

2o. het doen van eenige herstellingen aan de verschillende eigen
dommen van den polder. 

Aanw. gehouden. 
Itotterdatn, in het Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerken aan 

gebouwen, bruggen enz., in 13 perceelen. 
Batterdam, ten kantore van de gemeente-gasfabrieken, Oostzeedijk: 

het uitvoeren van verfwerk aan lantaarnpalen, armen en lantaarns. 
Woensdag. 32 Juni . 

Meeuw ijk. te 10 uren, door 0. Dekker, in de herberg van J. E. 
Sprenger, aldaar: het verwijderen van het zand, in Juni en Juli'82door 
het bestuur van het Oudland van Al ten a gestort op de perceelen sectie 
C. nos. 70 en 481, aldaar. Aanw. 21 Juni, te 1 uur. 

'••Uagc, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van werken tot stroom leiding in den bovenmond der door
snijding van den Piekenwaard, tusschen de kilometerraaien 226 en 228, 
onder de gemeente Alem, prov. Noord*Brabant. Inl. bij den hoofdin-

tenieur Van Diesen, te 's-Hage,'den ingenieur Verweij, te Vucht, en 
m opzichter Groenen, te 's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming / 12,400. 
'••Hage. tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van werken tot normalisuering van de Waal, onder Haaften 
«•n Gameren, provincie Gelderland, tusschen de kilometerraaien 78 en 
8Z- Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur 
Stieneker, te Nymegen. Aanw. gehouden. Raming f 73,100. 

Vl iage , te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

verleggen van een gedeelte van den Noord-Nieuwlandschen polder onder 
Maasland, tusschen de kilometerraaien 162 en 163, en het maken van 
slooten. kaden en duikers in de steenen Gorzen; een cn ander voor dö 
verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. lui. bij den 
hoofdingenieur Leemans, te Rotterdam, en den adspirant-ingenieur 
Gockinga, te Rozenburg. Aanw. gehouden. Raming / 21,400. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in do Maas onder Maastricht gezonken vaartuig. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te's-Hage, den ingenieur Verwey, 
te Vucht, en den opzichter Willems, te Maastricht. 

Enirhcdè , te 12 uren, door den architect II. Reijgers, in het koffie
huis Mendelaar: het verbouwen van de boek- en steendrukkerij en 
eenige bijkomende werken op een terrein aan de Hovenstraat, voor 
J. ten Cate Bz. Aanw. 20 Juni, te 12»/» uren. 

Leru warden, te l uur, ter gemeentesecretarie: de demping der sloot 
langs Tulpenburg. Bilj. inzenden vóór 12 uren. 

Lielden, tc 7 uien. in het koffiehuis van J. Koot, aan doDoezabrug: 
het bouwen van drie burgerwwnhuizen, met annexe werken, op het 
terrein aan den Zoeterwoudschen singel, sectie A no. 2987. 

Kralingen, te 2 uren. door buig. en weth.: het bestraten van den 
Oudendijk. Aanw gehouden. 

llenderdag, 23 Juni . 
Odijk (l'tr.), te 10 uren. door het best. van het waterschap Rijn-en-

Dijk, ten huize van de Wed. J. Bakker: het leveren van 700 stère grove 
I.ékgrint, in 3 perceelen, te weten le perc. te Werkhoven, 2e perc. te 
Odijk en 3e perc. te Bnnnik. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van baggerwerk in 
den benedenmond van het Krabbersgat, behoorende tot de havenwerken 
in Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den 
ingenieur Keurenaer, te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming ƒ 16,700. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het jaagpad 
c. a. langs het Zuider- en een gedeelte van het Noordcr-Spaarne, inde 
provincie Noord-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 700 
per jaar. 

'•-Hage, te II uren. door het ministerie van marine: het maken 
van een wacht- en slaaplokaal, ten dienste van het loodswezen, te 
Neuzen. Aanw. gehouden. 

A peldearn. te 12 uren, door burg. en weth.: het doen van eenige 
werkzaamheden aan de scholen te Beekbergen en te Hoenderloo, in 
2 perceelen. 

Tui l (Geld.), te 12 uren, door den dijkstoel van het polderdistrict 
Tielerwaard, in het districtshuis: a. het verhoogen en verzwaren van de 
bestaande bermen aan de binnenzijde des dijks, onder Dalem en Vuren; 
b. het gedeeltelijk dichten van een wiel, tot maaiveldshoogte, onder 
Haaften. Aanw. 22 Juni, te 9 uren. 

Weudrlchem, te 12 uren, door burg. en weth.: het slaan vau 
Nortonpijpen met bijlevering der pijpen, broekstukken enz., van drie 
pompen op het gehucht Oudendijk, gemeente Woudrichem. 

Nehledani, te 12 uren, door burg. en weth., de levering van: 
60.000 stuks Quenast- of Ben-Ahinkeien; 150.000 vlakke en 50.000 ge
trokken straatklinkermoppen; pl. m. 1000 stère zuiver scherp rivierzand 
en 1000 stère plaatzand; eenige houtwaren; benevens het verven van 
eenige gebouwen en bruggen. (Zie advert, in n°. 25.) 

Arnhem, door J. G. Lubbers, bij Hermsen aan de Schipbrug: het 
maken van 5 dwarskribben langs den linkeroever van den Neder-Rijn, 
voor de stadswaarden, boven Arnhem. Aanw. 21 Juni, tc 10 uren. -i 

Zlerlkaee, door het dagelijks best. van het waterschap Schouwen, 
aan 's Lanriskamer: het leveren van 7975 scheepston stortsteen voor 
de oeververdediging aan het district Borrendamme, nabij het west
havenhoofd van Zieriksee, in 6 perceelen. Aanw. 20, 21 en 22 Juni, van 
10̂ —l uren. 

'a-Hage, door M. A. J. Taverne: het verfwerk met het inzetten van 
het glaswerk voor het maken der gebouwen, tunnels eu keermuren, op 
het stationsemplacement. 

Weatmaaa (Z.-II.i, door J. Troost Dzn., in het logement bij R. 
Reedijk: het buitenverfwerk enz. van 3 bouwwoningen en verdere aan
hoorigheden en 2 arbeiderswoningen, staande onder en behoorende 
respectievelijk tot de gemeenten Goudswaard en Zuid-Beierland. Aanw. 
20 Juni, te 9 uren. 

Vrijdag, 24 J u n i . 
Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

febouw van het prov. best.: de verbetering van den uitloop der 
taphorster uitwateringssluis en de herstelling van de aanlegplaatsen 

buiten de schutsluizen te Zwartsluis. Inl. bij den hoofdingenieur, den 
ingenieur Labriju en den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. Aanw. 
genouden. Raming / 6000. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het aanbrengen van voorzieningen aan 
de kanaalboorden van de Willemsvaart. Inl. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur Labrijn en den opzichter Ritmeester, allen te Zwolle. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 8100. 

4.roningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het opnieuw beplanten van een 

gedeelte van den Rijksweg van Groningen naar de Drentsche grens, 
enoorden het dorp Haren. Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, 

den ingenieur en den opzichter Bauer, beider, te Groningen. Aanw. 
gehouden. Raming f 1050. 

Zaterdag, 2 5 Juni . 
Bergen-op-Zoom, te 11'uren, door den eerstaanwezend-ingenieur 

der genie, te Breda, in het koffiehuis »de Draak": het bouwen van eene 
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overdekte rijbaan te Bergen-op-Zoom. Bilj. inzenden uiterlijk 24 Juni, 
vóór 3 uren, bij den hoofdopzicliter van fortilicatiën, aldaar. Raming 
ƒ 27,000. 6 

Rotterdam, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van den Prins-
Alexanderpoldcr, in het algemeen verkooplokaal aan den Oostsingel: 

lo. het onderhoud van 15 Juli '87—15 Juli '88 der kunstwerken, be
hoorende aan den polder; 

2o. het onderhoud over hetzelfde tijdvak der dijken en wegen van 
den polder. 

Aanw. 23 Juni. Inl. bij den waarnemend hoofdopzichter van den 
polder, Kruiskade 00, aldaar. 

Helden (Ov.), te 12 uren, bij den logementhouder Meijer: het bou
wen van een woonhuis op een terrein, gelegen aan den Stationsweg, 
aldaar. Aanw. te 9 uren. 

Utrecht, te 1 uur, door burg. cn weth.: het verrichten van vernieu
wingen en herstellingen aan eenige gemeentegebouwen. 
' Stoppeldijk (Zeel.), te Vb uren, door burg. en weth., in de ge
meentekamer te Rapenburg: liet verbouwen en uitbreiden der onder-
wijzerswouing te Pauluspolder. 

o-flage, 1.' 2 uren, door het ministerie van justitie: het leveren 
van houtwaren ten dienste der Rijkswerkinrichtingen te Veen huizon. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsge bou
wen, te 's-Hage. 

Bergum (Fr.), to 4 uren, door burg. en weth. van Tietjerksteradeel: 
a. bet herstellen van de Kantcrlandsche brug over de Markt, onder 
Giebork: b. het maken van een houten walbesehooiing langs den Opslag, 
te h'estrum. Aanw. van de brug 22 Juni, te 11 uren, en van de be
schoeiing 23 Juni, te 11 uren. 

Maandag, 27 Juni. 
Amersfoort, te 11 uren. door burg. en weth.: het bouwen van een 

jongensschool. Inl. bij don geineentearchitect Aanw.23Juni, t e i l uren. 
I Hrabbendijke (Zeel.), te 11 uren, door burg. en weth.: het maken 
eener bonton beschoeiing aan de westzijde de der haven met bijbehoo-
rende werken. Aanw. 25 Juni, te 5 uren, 

Harlingen. te 1 uur, door burg. en weth,: het vernieuwen van den 
bovenbouw der Lammertwarnderbrug. 

Werhiii» (Fr.), door de Chr. Geref. het bouwen van eene kerk met 
consistorie- en kosterskamer. Inl. bij den architect J. Bogtstra. Aanw. 
24 Juni. tc 11 uren. 

Bussum, door den architect A. J. Joling, in het hotel sVlietlaan": 
het sloopen der oude en het bouwen van een nieuwe villa aan de 
Keekstraat no. 11, aldaar. Inl. bij genoemden architect, te Amsterdam. 
Aanw. 24 Juni, te 11 uren. (Zie adeert. iu n°. 25.) 

Dinsdag, 2N Juni . 
i Geertruidenberg, te 11 uren. door burg. en weth.: 

lo.de levering van a.34'),0C0straatklinkers (Waalvorm); 4.]14,20J lang
werpige grès'\eien; c. 770 M. rechte en 34 M, gebogen hardsteenen 
trottoirbanden, d. 460 M. portland-cementen eivormige rioolbuizen; 
l 2o. het rioleeren en bestraten van de üYandestraat, Kerkstraat, Leert-
houwerstraat, Koestraat en hoeleslraatje. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 
en leveren van een ijzeren kustliehttoren, bestemd voor N'ed.-Indiè. Inl. 
bij den bouwkundige bij den dienst van het loodswezen, te 's-llage. 
r Arnhem, te l l l / i uren. door burg. en weth.: het houwen van eene 
School voor openbaar lager onderwijs aan den Rozendaalschenweg, Aanw. 
20 en 21 Juni, te 10 uren. Raming ƒ 37,000. (Zie advert in «•. 25.) 

Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van twee 
schoollokalen met toebehooren aan de Van-Oldenbarneveldstraat. Aanw. 
23 Juni, te 11 uren. (Zie advert, in »°. 25.) 

Walsoorden (Zeel.), te 1 DDT, door het best. der waterkeering van 
het calainiteuse waterschap Walsoorden, bij J. F. Adriaansens: liet 
herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan de waterkeering van 
bovengenoemd calamitous waterschap. Aanw. 21 en 25 Juni, te 10 uren. 
|t Middelburg, te Vjt uren, door burg. en weth.: het leveren van 
65,000 stuks grèskeien, zoogenaamde retaillés. 
.' Philippine (Zeel.), te 3 uren, dooi- het best. der waterkeering van 
den calamiteusen Stad-Philippinepolder, in het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingswerken, aan de waterkeering van genoemden 
polder. Aanw. 21 en 24 Juni, van 10—12 uren. 

r reder ik «ou n l . door het best. der maatschappij van Weldadigheid: 
het bon wen van een hoschbouwschool met woning. Inl. bij den opzichter 
der gebouwen G. J. Boswinkel, aldaar. Aanw. 21 Juni, van 1—4 uren. 

Woensdag. 29 Juni . 
'o-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: liet 

maken van vijf kribben en het verlengen van drie Rijkskribben, tot 
verbetering van de rivier den Gelderschen Usel beneden het Blokhuis, 
tusschen de ki lometer raaien 71 en 72. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen. te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 22 
Juni. Raming ƒ 4500. 

's-IIagc, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van twee wrakken onder de gemeente Ooltgensplaat. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogen-
boom en den liuitengowoon-opzichter Chevalier, beiden te Dordrecht. 
Aanw. 22 Juni. 

Klaveren, te 11 uren, door burg, en weth.: het door verbouw ver
anderen van de o. I. school in eene met 4 lokalen, met bijlevering van 
alle bouwstoffen. Inl. bij den gemeente-opzichter Jongsma. Aanw. 25 
Juni, te 11 uren. 

Klaveren, te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het voortzetten over 1552 M. lengte der vervanging van den grint

weg bewesten de Voordelft door klinkerbestrating tn het verrichten van 
eenig ander straatwerk; 

2o. het vernieuwen van een der steenen landhonfden van de brug bij 
de Wed. Kuperus cn het aanbrengen van herstellingen aan de houten 
vleugels van die brug. 

Inl. bij den gemeente-opzichter Jongsma. Aanw. 25 Juni, tc 12 uren. 
Donderdag, SO Juni. 

f Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best. : | het|verbeteren van 's Rijkszeewerken 

op het eiland Wieringen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 23 Juni. Raming ƒ 11,820. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best : de uitvoering van eenige herstellin-

f;en aan de werken van het Tienhovenschc kanaal in Gooiland, gemeente 
iilversum. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 

De Hruijn, te Amsterdam. Aanw. 23 Juni. Raming j 1496. 
Linndc. te 11 uren, door burg. en weth.: het maken van een kei

straatweg met bijbehoorende werken, onder Liemde en Bokste), lang 
5163 M. Aanw. 25 Juni, te 11 uren. 

Hoedekenskerke (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: het bou
wen van een dokterswoning en koetshuis met stalling, aldaar. Inl. bij 
den architect A. le Clercq, te kruiningen. Aanw. 30 Juni, te 10 uren. 

Vrlldag, 1 J u l i . J ~~ 
Heemstede X.-H.), te 11 uren, door den architect J. Wolbers, aldaar, 

in het logement van N. Til: het bouwen van eene villa op een terrein, 
gelegen aan de Heeren- of Kerklaan, onder de gemeente Heemstede. 
Aanw. 25 Juni, te LO'/- uren. (Zie adeert. in «°. 25.) 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het wegruimen van een in de Zuiderzee 
nabij de haven van Nijkerk gezonken vaartuig, genaamd Johanna. Inl. 
bij den hoofdingenieur te Arnhem, den ingenieur Van Manen, te Zutfen, 
en den opzichter Van der Made, te Harderwijk. 

Blelswljk, door burg. en weth.: de gedeeltelijke vernieuwing der 
kei- en klinket-bestrating van het dorp. Inl. bij den civiel-ingenieur H. 
Paul, te Zevenhuizen. Aanw. 24 Juni, te 12 uren. 

kantens (Gr.), door burg. en weth.: dc levering van 200 stère grint. 
Zaterdag, 2 Ju l i . 

Zonncmalre (Zeel.), tc 11 uren, door het bestuur der waterkeering 
van het calami touse water-schap Xieuw-Bommenede: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1888, van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van het bovenge
noemd waterschap. Aanw. 24 en 27 Juni, van 11—1 uren. ^ 

-. ;Haandag, 4 J u l i . ^ 
1.1/end ijk e (Zeel), te 11 uren. door burg. en weth.de levering van: 
lo. 80,0d0 keien, afkomstig uit de groeven van Quenast of Lessines, 

6e soort, groot 10 bij 12 cM. op den kop, 4 a 6 cM. ondervlak en hoog 
10 a 12 cM. 

2o. 210 meters lengte borduurrand of kantsteen, uit de groeven van 
Lessines of Doornik, elk stuk lang minstens 60 c\L, dik 12 en hoog 
20 a 25 cM.; deze moeten aan den bovenkant zuiver glad en vlak be
kapt zijn. zoomede de zijvlakken over eene breedte van minstens 7 cM. 
van yf liet bovenvlak, en verder lOOdanjg bewerkt zijn dat deze juist 
passend tegenover elkander kunuongcplaatst worden; 

3o. 15,000 goede harde IJselstraatkhnkers (Uselvorm). 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 

van ijzerwerk voor onderstellen van goederen-, platte-, langhout-, zand
en veewagens, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: de verbouwing der meisjes
school 2e klasse, aan dc Breestraat en levering van bijbehoorende 
meubelen, in 2 perceelen. Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. 25 
en 29 Juni, te 2 uren. (Zie advert, in »°. 25.) 

Dinsdag, .» J u l i . 
Botterdam, in het Timmerhuis: de levering van 160 retort-mond

stukken en 1300 moerbouten, ten dienste van de uitbreiding der ge
meente-gasfabriek, aan den Oostzeedijk. 

Woensdag, e Ju l i . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van tien kribben, het verlengen van vier rijkskribben en het 
verlengen, verbroeden en verhoogen van één particuliere krib, tot ver
betering van de rivier den Gelderschen Usel, tegenover den Hoen waard, 
boven Hattem, tusschen de kilometerraaien 96 en 98. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te s-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. 
Aanw. 29 Juni. Raming /' 14,400. 

's-Hage, te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van werken ter vei betering van de rivier de Maas, onder de 
gemeenten Boegden en Buggenum, hertogdom Limburg, achtereenvol
gens tusschen dc kilometerraaien 73 en 75 cn 82 cn 83. Inl. hij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur Verweij, te Vucht, 
en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 29 Juni. Raming/11,300. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het uit
diepen van een gedeelte der spoorweghaven te Fijenoord. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 
28 en 29 Juni, te 11 uren. Raming ƒ 35,000. 

Donderdag, 7 Ju l i . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen eener ophaalbrug met 
gemetselde landhoofden en ijzeren bovenbouw over de Keelgracht van 
het fort Oostoever te Nieuwediep, ter vervanging van de houten rolbrug 
no. 87, behoorende tot de werken van het Noord-Hollandsch kanaal. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Welcker, te 
Alkmaar. Aanw. 30 Juni. Raming ƒ 8000. 

Vrijdag. 9 Ju l i . 
's-Hage, tc 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhouden van het postgebouw te Groningen, van den dag der goed
keuring der aanbesteding tot cn met 31 Maart '90. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 2 Juli, te 11 uren. 
Raming f 972. 

's-llage, tc 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en tclegraafgebouw te Enk
huizen, van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot cn met 31 
Maart '90. Int. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. 
Aanw. 1 Juli, te 12 uren. Raming ƒ 530. 

's-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw te Zwolle, 
van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart 
'90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 
30 Juni, te 10 uren. Raming f 1450. 

's-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw te Delfzijl, 
van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot en me 31 Maart 

'90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 
1 Juli, te 12 uren. Raming J 647. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhouden van het post- en telegraafgebouw te Doesburg, van den 
dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart '90. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 1 Juli, te 
12 uren. Raming ƒ 545. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden van het post- en telegraafgebouw te Almeloo, van den dag 
der goedkeuring der aanbebesteding tot en met 31 Maart '90. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in het le district, te 's-llage. Aanw. 4 Juli, te 
12 uren. Raming ƒ 1020. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.; het 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw tc IJmuiden, 
van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met 81 Maart 
'90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hagc. Aanw. 
2 Juli, te 12 uren. Raming /' 841. 

'o-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: he) 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw tc Hoorn, 
van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart 
'90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le dismet, te 's-Hage. Aanw. 
30 Juni. te 12 uren. Raming ƒ 1054. 

Zaterdag, • Ju l i . 
's-Hage, door de architecten J. Stok & Zn., namens regenten der 

Louisastichting: het maken van een gebouw, ten behoeve van boven
genoemde inrichting. (Zie advert, in u°. 25.) 

Maandag, 11 Jul i . 
'o-Hage, te iUL uren, door het ministerie van waterstaat, en/... aan 

het gebouw van net prov. best.: het bezinken en bcstorten van een 
gedeelte van den oever vóór den Zwartewaalschen zeedijk op het eiland 
Voorne, behoorende tot de zeewerken in de provincie 

Zuid-Holland. Inl. 
bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur, te 
Brielle, en den opzichter Kooreman, te Nieuwenhoorn. Aanw. 4 Juli. 
Kaming ƒ 3500. 

Woensdag, IS Jul i . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken eener ligplaats voor diepgaande zeeschepen in den bovenmond 
van het Scheur beneden Vlaardingen, behoorende tot de werken ter 
verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den adjunct-inge
nieur Francois, te Hoek-van-Holland. Aanw. 6 Juli, te 12 uren. Raming 
/ 13,000. 

• p unbepaalden datum. 
Leeuwarden , door den architect J. D. Bruns: het amoveeren van 

het gebouw lett. U, no. 428, aan het Noordvliet, aldaar, en het daarter-
plaatse bouwen van een woonhuis c. a. Aanw, 20 Juni, te 2 uren. 
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AANBESTEDINGEN. 
Groningen, 7 Juni: het houwen van eeni 

behuizing aan üe Reitdienkftde, te Groningen, 
onder beheer van den architect K. Hoeksema; 
ingekomen 'J bilj., als: 
Vi . Pleijsier, te Groningen, ƒ 5110 
A. Schreuder, » idem • 4968 
T. Y. Jelsma, » idem » 4777 
II. Scholtens, » idem » 4700 
11. Meijer, » idem B 40:15 
E. W. Wietrema, » idem » 4633 
J. Poelman, » idem » 4550 
J. lbelings, » idem B 455.1 
E. Peters, » idem » 4407 
Gegund. 

(•oederrede, 8 Juni: de levering van 250 last 
Duitsche stortsteen voor den polder dc Generale 
Dijkagie; ingek. 4 hilj., als: 

massa per last 
A. M. Langeveld. Hardinksveld, /' 4.23 
Klooien V. Limburgh, Hotterdam, /'1042.50 
G. Roskam, Sliedrecht, 4.62 
Erven 11. Trip, Rotterdam, 1037.47 

Sloehteren, 9 Juni: het wederopbouwen van 
het afgebrande torbuis te Vroombosch; ingek. 
6 bilj., als: 
J. Rotting te Martcnsboek, ƒ 1119 
A. Tieke en Koens, » Kleinemeer, B 1099 
R. v. Delden, B Kolhorn, » 1080 
S. Klaasseus, » Sappemeer, » 979 
J. Roelfsema, > Helium, » 871 

Niet gegund. 
Arnhem, 10 Juni: het verrichten van ver

schillende herstellingen en onderhoudswerken aan 
het woonhuis aan tie Rijnkade no. 3D, te Arnhem, 
onder beheer van de architecten Van Gendt en 
Nieraad; ingek. 10 bilj., als: 
J. Mulder, te Arnhem, ƒ 0770 
G. Pothof, » idem » 6461 
J. H. v. Riel, I idem » 5138 
H. Wardenier Jz., » idem i 5039 
Gebr. v. Daalen, • idem » 4994 
J. Post, » idem » 4888 
J. P. Welsing, » idem » 4C80 
W. Wissing Sz., • idem » 4650 
L. Hasselbach Jr., i idem < 4577 
B. Bolder, > idem i 4440 

Breda, 10 Juni: het bouwen van drie woon
huizen met bakkerij en liet verbouwen van een 
huis voor rekening van F. Teurlings, aldaar, 
onder beheer van den architect J. A. Ooines; 
gegund aan A. H. Mol, tc Rreda, voor ƒ 4149. 

Hoorn , 10 Juni: het maken van een afsluit
dijk met schoeiing en brikglooiitig in dc kolk 
van het stoomgemaal van den Westerkogge-
polder; ingek. 10 bilj., als: 
J. Zeilemaker, Hoorn, f 3000 
D. Beunder, Scharwoude, » 3000 
J. v. d. Berg, Hoorn, » 2998 
J. de Vries Dz., Andijk, » 2800 
W. H. Swets, Hardinksveld, • 2800 
S. Peereboom, Berkhout, » 2700 
Jb. Bakker, Avenhorn, « 2600 
J. Tool, Wognum, » 2600 
D. Hagenaar, Hedemblik, .• 2500 
J. de Groot Cz., Scharwoude, » 2500 

Gegund bij opbod aan J. de Groot Cz., te 
Scharwoude, voor ƒ 2400. 

• H e m e n , 10 Juni: het af breken van het paal
werk aan de buitenzijde van de Ipenslootersluis 
en het daarterplaatse bouwen van twee steenen 
hoofden, voor rekening van het hoogheemraad
schap van Zeeburg en Diemerbrug; ingek. 19 
bilj., als: 
W. v. Veeren, te Watergraafsmeer, ƒ 8750 
J. Borechoff, » Dicmen, » 8700 
P. Andriesen, » idem » 8400 
II. Duiklaar, » idem » 8200 
J. Poot, » Amsterdam, » 8120 
C. v. Zoest, • idem » 8100 
E. Saltsher, > idem » 8000 
L. Pott, ï Buiksloot, • 7895 
C. Hoen, » idem » 7888 
E. Wouda, 1 Naarden, » 7850 
C. J . Maks, » Amsterdam, > 7800 
C. v. Boven, » Nieuweramstel, » 7780 
H. Ozinga, » Amsterdam, » 7680 
W. Ambachtsheer, » Nieuweramstel, » 7400 
R. Kroon, > Buiksloot, » 7860 
B. Vcrmolen, » Weesp, » 7343 
J. Faas, » Amsterdam, » 7000 
G. Beenhakker, » Weesp, • 6988 
A. Klaassen, > Amsterdam, » 6810 
Raming » 8202 

Mo lo i jk , 10 Juni: het amoveeren van een 
gebouw en het maken van een woning voor 
machinist en stoker, voor rekening van het 
waterschap Stolwijk, onder beheer van den 

architect P. J. Hofman, te Gouderak; ingek. 6 
bilj., als: 
W. Bokhoven, tc Gouda, J 2390 
J. W. de Groot, • Gouderak, I 2292 
A. Gelderblom, I Krimpen a/d. Lek, B 2292 
C. v. d. Kuij, • Moordrecht, B 2286 
.1. dc Jong Wz., B Gouda, » 2277 
F. I. Wolter, B idem I 1777 
Raming » 2100 

l'nttersliiiek. 10 Juni: het afbreken cn 
nieuw opbouwen eeuer graanschuur, in gebruik 
bij P, M. Leeuwenburg, onder Wostmaas, onder 
beheer van den architect 11. Beljers; ingek. 17 
bilj.. als: 
M. Broekzitter. Oostcndam (gcm. Riddork ), ƒ 6485 
R. v. d. Berg, 's-Gravcndeel, B 5500 
J. Visser Jz... idem B 5020 
W. 't Hooft, Numansdorp, » 4900 
L. v. Oudheusden. Maasdam, B 4900 
G. Pijl Cz.. Oud.Beierland, B 4898 
A. Bijl, 's-Gravendeel, B 4829 
J. Visser, Zuid-Beierland, B 4750 
J. Sneep, Mijiislicercnland, » 4700 
Th. v. Loo, Wostmaas, s 4693 
C. v. d. Bic, Zuid-Beierland, B 4638 
J. Ph. Beukema, Numansdorp, i> 4634 
B. de Jongste, Wostmaas, B 4600 
11. Wegers, ZnidBcijcifand, B 4500 
T. Lammen U.llz., Strijen, . 4479 
A. v. Gameren, idem » 4437 
A. Wegen, Zuid-Beierland, I 4420 

Breskens, 11 Juni: het herstel, dc vernieu
wing cn het onderhoud tot 30 April 88, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan 
de waterkeering van het calamiteuse water
schap Oud-en-Jong-Breskens; ingekomen 10 
bilj,. als: 
D. Tholens, te Neuzen, ƒ 7250 
Iz. Colijn, B Groede, B 7146 
A. v. d. Beek, » Zaamslag, » 7100 
J. A. v. d. Sande, • Groede, I 6718 
J. Luijk, B Hansweerd, > 6700 
J. Lindenberg, »> Wemeldinge, » 6666 
M. v. d. Hoek, B Neuzen, B 6582 
P. J. Visser, B Hansweerd, B 6500 
P. Monjé, ii Breskens, » 6486 
A. Foudraine, B Goes, » 6485 
Gegund. 
Raming ƒ 7287.87' 

Nijmegen, 11 Juni: het bouwen van een 
winkelhuis met bovenwoning, onder beheer van 
den architect D. Semmelink; ingek. 8 bilj., als: 
W. Kropman, te Nijmegen, ƒ 9339 
J. B. Smits en J. v. d. 

Peppel, v idem > 
E. J. Weijers, » idem v 7600 
Gegund. 

Oudewater, 11 Juni: het uitvoeren van her
stellingen aan het raadhuis tc Oudewater; ingek. 
3 bilj., als: 
W. Bokhoven, te Gouda, ƒ 4100 
II. Hogervorst, > Oudewater, B 3797 
II. Berkhof, » idem t 3560 
Gegund. 

Winterswijk, 11 Juni: het vergrooten der 
openbare lagere school in het dorp; ingekomen 
6 bilj., als: 
J. B. Sellink, te Winterswijk, ƒ 7400 
G. W. Toebes, » idem » 7320 
H. J. te Siepe, . idem » 7265 
C. ter Haar, B idem > 7050 
B. J. te Selle, » idem » 6690 
1). v. Voorst, B idem B 6676 
Gegund. 

Vlaardingen, 11 Juni, voor rekening der 
gemeente: lo. het maken van 91.60 M. haven-
schoeiing; ingek. 7 hilj., als: 
J. v. d. Vlugt, te Rotterdam, ƒ 7875 
L. de Neef, » Helvoet, » 7200 
E. Blok, » Vlaardingen, » 6850 
C. de Groot, » Sliedrecht, B 6660 
T. v. Santen, » Vlaardingen, > 6460 
K. v. d. Vlis, » idem » 6400 
B. v. d. Hoeven, > idem > 6195 
Gegund. 

2o. het maken van 66 M. schoeiing; ingek. 11 
bilj., als: 
P. Langeveld, ƒ 989 
L. de Neef, te Helvoet, » 923 
D. Bos, « 695.50 
M. Bot, » Vlaardingen, » 678 
Weiland en 

Kornaat, > idem > 623 
T. v. Santen, > idem > 576 
K. v. d. Vlis, » idem » 570 
A. Schilder, » Vlaardingcrambacht,» 555 
E. Blok, » Vlaardingen, » 560 
M. den Brabcr, » idem » 624 
B. v. d. Hoeven,» idem » 495 
Gegund. 

t'adzand, 11 Juni: het vernieuwen en onder
houden van de aarde-, kram-, rijs- en steen

glooiingswerken aan de waterkeering van het 
waterschap Tienhonderd-en-Zwarte; ingekomen 
5 bilj., als: 
C. F. v. Fraoijenhove, tc Neuzen, ƒ 7317 
A. v. d. Beek, » Zaamslag, » 7178 
M. v. d. Hoek, B Neuzen, » 6980 
P. Monjé, B Breskens, » 6954 
A. Tholens, B Neuzen, » 6890 
Raming f 7425.50 

Philippine, 11 Juni: lo. de onderhoud•-. 
vernieuwings- eu herstellingswerken aan de 
zeewering en oevei verdediging van den Plulip-
pinepoldcr; ingek. 6 bilj., als: 
J. Bestou, te Biervliet, / 734 
D. de Doelder, i Neuzen, B 645 
L. Koole, » idem s 630 
J. de Meester, B Hoek, » 623 
A. Tholens, » Neuzen, , 590 
A. J. Dhoogc, » Philippine, » 634.25 
Gegund. 

2o. idem van het waterschap Groote en Kleine 
Isabella; ingekomen 5 bilj., als: 
J. de Meester, tc Hoek, ƒ 1512 
A. J. Dhoogc, B Philippine, » 1420 
D. dc Doener, » Neuzen, » 1347 
A. Tholens, I idem » 1297 
L. Koole, » idem » 1197 
Gegund. 

Apeldoorn, 11 Juni, voor rekening der ge
meente: lo. vergrooten der school no. 1; ingek. 
11 bilj., als: 
H. v. d. Boldt, te Apeldoorn, f 3333 
J. v. d. Ctaats, i idem » 32011 
F. L. Tietholf, » idem » 3186 
J. v. d. Braak, > idem » 8120 
A. Radstaak, » idem » 3110 
C. Wegerif, i idem » 3092 
II. J. Eijkelboom, • idem » 2999 
F. W. Geurden, • idem » 2950 
L. Wegerif, B idem » 2888 
H. Mouw, » idem » 2859 
F. Eibers, » idem > 2688 

2o. het maken van schoolmcubelen; ingek. 6 
bilj., als: 
F. W. Geurden, te Apeldoorn, ƒ 440 
J. v. d. Braak, » idem » 379 
A. Radstaak, » idem » 365 
L. Wegerif » idem » 847 
Buurman, > idem » 836 
H. v. d. Boldt, > idem > 292 

Leerdam, 11 Juni: het bouwen van 20 wo
ningen, nabij dc glasfabrieken der heeren Driessen 
c. s., onder beheer van den bouwkundige E. 
Wiggelinkhuizen; ingek. 10 bilj., als: 
A. C. Willemsen, te Vreeswijk, / 19,911 
J. den Dunnen, » Drimmelen, » 19,489 
K. J. v. Wijnen, » Leerdam, » 19,399 
Schuilei-, B Raamsdonk, » 19,012 
A. Schouten, » Vianen, > 17,600 
Van Vuuren, » Zalt-Bommel, » 17,250 
A. II. v. Leer, » Leerdam, » 16,942 
W. H. Brouwer, » Leeuwarden, » 16,674 
W. Kloosterman, » Akkooi, ï> 16,500 
A. v. Leer, » Leerdam, » 12,900 

Gegund aan W. H. Brouwer, te Leeuwarden. 
V a r s e v e l d , 11 Juni voor rekening der ge

meente Wiscli: lo. het bouwen van een onder
wijzerewoning en schoolgebouw te Silvolde, met 
bijlevering der schoolmeubelen, in 3 perc. 

Perc. 1, onderwijzerswoning; ingekomen 8 
bilj., als: 
W. H. Kreeftenberg, te Varseveld, / 6207.99 
J. W. v. d. Linde, » Doetichem > 5450 
B. Koenders, » Silvolde, » 5444 
G. J. B. Heijtink, » Angerloo, » 4889 
G. Bodt, » Wijnbergen,» 4660 
A. Gieskes, » Azewijn, » 4610 
T. Siebelink, » Doetichem, » 4687 
A. v. Raaij, » Ulft, » 4678 
Gegund. 

Perc. 2, schoolgebouw; ingek. 6 bilj., als: 
W. H. Kreeftenberg, te Varseveld, / 8366.69 
G. J. B. Heijtink, » Angerloo, » 7989 
A. Gieskes, » Azewijn, » 7786 
T. Siebelink, » Doetichem, » 7429 
A. v. Raaij, » Ulft, » 7400 
G. Bodt, » Wijnbergen, » 6860 
Gegund. 

Perc. 3, meubelen; ingekomen 7 bilj., als: 
B. Koenders, te Silvolde, ƒ 670 
G. Bodt, • Wijnbergen, » 660 
J. W. v. d. Linde, » Doetichem, » 692 
G. lilueuiink, » Terborg, » 585.27 
A. v. Raaij, » Ulft, » 663 
A. Gieskes, » Azewijn, » 660 
T. Siebelink, » Doetichem, » 487 
Gegund. 

2o. het vergrooten van het schoolgebouw, te 
Terborg, met bijlevering van schoolmeubelen; 
ingek. 6 bilj., als: 
W. II. E. Meijer, te Zelhem, ƒ 6600 
J. W. v. d. Linde, » Doetichem, » 5485 
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te Zelhem, ƒ 5473 
» Terborg, » 6275 
» Doetichem, » 5125 
» Wijnbergen, » 4236 

I. Bennink, 
G. Bluemink, 
T. Siebelink, 
G. Bodt, 
Gegund. 
1^30. het bouwen van eene onderwijzerswoning 
cn het verbouwen der school te Sindercn; ingek. 
9 bilj., als: 
W. 11. Kreeftenberg, te Varseveld, f 9510.89 
J. Roerdink, » Winterswijk, » 7617 
W. H E. Meijer, » Zelhem, » 7547 
A. Gieskes, B Azewijn, B 7530 
G, Bodt, » Wijnbergen, » 7450 
A. v. Raaij, » Ulft, » 7273 
G. J. B. Heijtink, » Angerloo, » 7266 
T. Siebelink, » Doetichem. » 7265 
L. Bennink, » Zelhem, » 6739 
Gegund. 

4o. het verbouwen der school te Westendorp; 
ingek. 6 bilj., als: 
J. W. v. d. Linde, te Doetichem, / 1875 
G. Aalderink, » idem '» 1780 
W. H. E. Meijer, » Zelhem, » 1747 
E. Kerkhoff, » Varseveld, » 1045 
J. W. Schuurman, » idem » 1618 
Gegund. 

6o. het verbouwen der school te Hcelweg; 
ingek. 4 bilj.. als: 
J. W. v. d Linde, tc Doetichem, ƒ 1860 
W. II. E. Meijer, » Zelhem, B 1697 
E. Kerkhoff, » Varseveld, B 1588 
J. W. Schuurman, » idem B 1493 
Gegund. 

Bergen-ep-Zooni, 13 Juni: het herstellen 
van de uitwateringssluis van den Thcodorus-

Jolder; ingek. 3 bilj., als: 
, J. Hornstra, te Bergcn-op-Zoom, ƒ 699 

C. Bastiaanse, » idem » 654 
M. Smits, » idem » 419 

Metslawler, 13 Juni: het maken van eene 
nieuwe brug over de Zuidcree en het wegbre
ken van twee bruggen, voor rekening van den 
polder Oost- en Westdongeradeel, onder beheer 
van den architect D. Booijenga; ingekomen 10 
bilj., als: 
J. v. d. Mei, te Dokkum, ƒ 11193 
S. Hoogeveen, B idem » 1940 
D. Raadsma v. d. Werf, I idem » 1936 
Wed. A. v. d. Werf, » idem B 1930 
D Walda, » Kollum, » 1890 
II. de Jong, B Dokkum, B 1869 
A. S. de Jong, » Lemmer, » 1837 
F. Ozenga, » Aalzum, » 1798 
Job. Bakker, I Kollum, » 1772 
K. Keuning, » Ternaard, • 1747 

Onder nadere goedkeuring aan den minsten 
inschr. gegund. 

Amsterdam, 13 Juni: het maken van een 
slalgebouw voor 120 paarden, twee voorge
bouwen, ziekenstal, smederij en bijbehoorende 
werken, op een terrein aan de Bilderdijkkade, 
ten behoeve van den dienst ter stadsreiniging; 
ingek. 25 bilj., als: 
R. Kroon, tc Amsterdam, ƒ 107,400 
H. i i . Hendriks, » Os, » 96,450 
II. Dinkla, » Amsterdam, » 96,000 
C. Eckhardt, » idem » 95,750 
C. J. Maks Jr., » idem » 95,700 
J. I'. Prenzler, » idem » 95,150 
A. Paans, » idem B 95.000 
R. Renko, » idem » 94,940 
H. lliêtsnijder & Zn.,» idem » 94,650 
W. II. Struijs, » idem » 94,424 
G. I). v. Doorn, » idem • 93.900 
H. C. Dorlas, » idem » 93 822 
3 P. Cornelissen, » idem » 93,550 
B. Hendriks, » idem » 93,500 
F. Ililarius, » idem » 93,160 
J, J. Rookholst. » idem » 92,525 
W. Greve, » Buiksloot, » 92.000 
3. Koster, » Amsterdam, » 91,332 
C. Hoon, » idem » 89,970 
f- Duinker, » idem » 89,920 

A hereon, » idem » 88,873 
K- I. B. v. Damme, » idem » 88,483 
I • Vlasman, » idem » 88220 
J II. Vos, 5 Almeloo, » 87,890 

"• Helle, » Amsterdam, » 87,600 
Voorschoten, 13 Juni: het bouwen van 5 

Werkmanswoningen aan de Voorstraat, aldaar, 
onder beheer van den architect Jacobus van der 
{Jijden, te Leiden; ingekomen 9 bilj., als: 
' • C. Dessing, te Stompwijk, / 4946 
*}• Yperlaan, » Voorschoten, » 4940 
» Kranenburg, » idem » 4890 
{}• 1. Boon, » 's-Hage, « 4040 
J* O. de Vroomen, » Soeterwoude, » 4000 
J«br. Sinittenaar, » Leiden, » 3996 

y. Diest, » Koudekerk, » 8995 
Jl; " . Sinittenaar, » Leiden, • 3975 
J;1"-- E. VerhaaJT, » idem » 8868 
wgund. 

Amsterdam, 13 Juni: het maken van wachterswoningen, volgens bestek no. 406, aan den 
spoorweg Amsterdam—Rotterdam, der Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij; ingek. 16 bilj., als: 

Inschrijvers en Woonplaats. perc. 1 

A. v. Dijk, Noordwijkerhout, 
P. Leenderts, Utrecht, 
C. Alkemade Jr., Noordwijk-Binnes, 
J. Schaafsma, Amsterdam, 
W. v. Dijk, Jutfaas, 
L. Kok, IJmuiden, 
W. A. Verbruggen, Waddinksveen, 
J. Blok, 's-Gravendeel, 
P. v. Essen, Halfweg, 
J. v. d. Nadort, Stri|en, 
P. J . v. Mierlo Sloten (Noord-Holland), 
J . Ph. Braun, Beverwijk. 
II. J. Zuiirendouk, Haarlem, 
W. v. Schaik, Noordwijk, 
Th. Vos, Delft, 
W. II. Struijs, Amsterdam, 

ƒ 9,289 
9,800 
9.389 

9,750 

9.400 

8,975 
11.800 
9,100 
9.150 

9,580 

perc. 2 

ƒ 13,300 
13.400 
13,175 

1.1,333 

13,400 

13,900 
14,200 
15.000 

/ 25,926 

23.900 
25.777 

23.000 

l'li-uiii. 13 Juni: het afbreken van een huis 
en het bouwen van een rentenierehuis met 
schuurtje, aldaar; ingek. 3 bilj., als: 
R. Wievenga, te Ulrum, / 6453 
G. Mulder. B idem » 6224 
E. Reitsma, B Leens, » 6041 
Raming » 5568 

Hulst, 13 Juni: het afbreken van ecu huis 
en schuur, en bet daarterplaatse houwen van 
een woonhuis met magazijn en poort, in de 
Gentschc straat; minste inschr. P. A. Mielo, te 
Neuzen, voor ƒ 4622. 

E n s c h e d é , 13 Juni: het bouwen van een 
woonhuis, slagerij en eenige bijkomende werken, 
aan de Zuiderliagcn; ingekomen 9 bilj., als: 

G. Iluckriede, / 4600 
G. W. Wegcreef, » 4523 
.1. G. Meijer, » 4400 
I I . Weijck en W. Roijgers, • 4218 
G. Sluijmer. » 4063 
J. Yossebeld. * 3793 
W. Lasonder, » 3649 
J . G. Totlis er. D. Reudink, B 3397.12 
F. I I . Wijdevcld, B 3535 
Gegund. 

Leiden, 13 Juni, voor rekening der gemeente: 
lo. het leveren en plaatsen van stootpalen en 
walburries langs den Ouden Singel en de Vol-
molengracht, in 2 perc. 

Perc. 1. stootpalen, 
hoogste inschr. A. v. Tilburg, Soeterwoude, ƒ 994 
minste B IZ . V . d. Kamp, Leiden, » 679 
Gegund. 

Perc. 2, walburries, 
hoogste inschr. Chr. E. Verhaart', Leiden, ƒ 948 
minste » J . de Kort, Hazerswoude, B 633 
Gegund. 

2o. het verrichten van eenige herstellingen 
cn verfwerken aan den stadhuistoren: 
hoogste inschr. J. .1. Lcinair, ƒ 4500 
minste B S. V. Leeuwen, » 4090 
Aangehouden. 

3o. het verrichten van eenige herstellingen 
en verfwerken aan het gebouw op de stadstim-
merwerf, 
hoogste inschr. A. Verhoog Jz., Leiden, f 1049 
minste B Joh. Boom, idem » 840 

Niet gegund (lierbesteding). 
4o. het verrichten van eenige verfwerken. in 

4 perceelen. 
Perc. 1, 

hoogste inschr. C.J. A. N. v.d. Gent, Leiden,/ 420 
minste » D. A. v. Amcrom, idem » 279 
Gegund. 

Perc. 2, 
hoogste inschr. C. J. A. N. v. d. Gent, idem » 490 
minste > J. H. v. d. Drift, idem » 183 
Gegund. 

Perc. 3, 
hoogste inschr. D. A. v. Amcrom idem » 136 
minste > J. M. Heus, idem » 86 
Gegund. 

Perc. 4, 
hoogste inschr. G. J. A. N. v. d. Gent, idem • 630 
minste > J. H. v. d. Drift, idem » 235 
Gegund. 

hrrtstrrzivniig. 14 Juni, voor rekening dei-
gemeente: lo. bet verbouwen der school te 
Siegerswoude; ingek. 9 bilj., als: 
K. de Vroeg, Terwispel, / 8100 
O. P. Offringa, Donkerbroek, » 7963 
T. T. v. Eik, Lippenhuizen, » 7920 
P. J. Vonk, Ureterp, » 7772 
D. J. Keuning, idem » 7690 
S. W. de Boer, Lippenhuizen, B 7580 
J. H. Poutsma. Terwispel, » 7594 
J. J. Bouma, Langezwaag, » 7507 
J. Eisinga. Kortezwaag, | B 7474 

2o. het verbouwen der school te Langezwaag; 
ingek. 8 bilj., als: 
T. T. v. Eik, Lippenhuizen, f 5150 
.1. Nijholt, Wolvega. » 4984 
J . Eisinga, Kortezwaag. B 4975 
S. W. de Boer. Lippenhuizen, » 4970 
K. de Vroeg, Terwispel, « 4968 
.1. II. Poutsma, idem » 4894 
J . J . Bouma, Langezwaag, » 4660 
A. T. v. d. Veen, Terwisnel. B 4627 

3o. bet verbouwen der school te Ureterp; 
ingek. 7 bilj., als: 
O. P. Offringa, Donkerbroek, ƒ 2243 
P. .1. Vonk, Dreterp, , 2020 
D. .1. Keuning idem B 1997 
T. T. v. Eik, Lippenhuiten, i i960 
.1. Poutsma, Terwispel, I 1894 
.1. Eisinga, Kortezwaag, v 1825 
S. W. ile Boer. Lippenhuizen, B 1790 

4o. het verbouwen der school te Duurswoude; 
ingek. 7 hilj.. als: 
O. P. Oll'ringa, Donkerbroek, /' 2093 
P. J. Vonk, Ureterp, '» 1820 
D. J . Kenning. Ureterp, » 1749 
.1. Poutsma. Terwispel. > 1690 
T. T. v. Eik, Lippenhuizen. » 1660 
S. W. de Boor, idem B 1644 
J. Eisinga. Kortezwaag, B 15:'6 

Wageningen, 14 Mint: het bouwen van vijf 
woningen, aldaar, onder beboer van den archi
tect S. Bitten; ingek. 6 bilj., als: 
.1. Haar Hz., tc Wageningen, ƒ 4147 
Gebr. Klaassen, » idem *» 3509 
R. F. Driever, » idem » 3230 
.1. B. Radstake, l idem B 3219 
W. Snijders, » idem B 3144 
P. de Leeuw. » idem B 2872 

Amsterdam, 14 Juni: het vergrooten der 
Bank van leening no. 10 aan dc Conradstraat, 
te Amsterdam, onder beheer van den architect 
W. Hamer; ingek. 16 bilj., als: 
,1. P. Rieken. te Amsterdam. / 13.200 
Gebr. M. en C. Esveldt, B idem B 11.920 
VanSeldamen Anthoni,8 idem » 11.500 
Ph. A. Warners, » idem » 11,200 
J . Schaafstra, » idem B 11.190 
E. H. Helle. B idem B 11.100 
A. Paans, > idem » 11,100 
K. J . B. v. Damme, » idem » 10,900 
.1. F. Prenzler, B idem B 10,590 
G. Boon, » idem I 10.400 
G. Woud, » idem • 9,999 
H. C. Dorlas, • idem • 9.969 
J. G. Wiogand, B idem » 9,577 
A. Aalders. B idem B 9,496 
C. Rietsnijdor, • idem » 9,390 
H. Riotsiujder & Zn„ B idem B 9,260 
Gegund. 

Haarlem, 14 Juni: het bouwen van een 
geheel nieuwe school, vergaderzalen en badin
richting, aan de Wijngaardstraat, voor de Ned.-
Israël, gemeente, onder beheer van den architect 
D. E. L. van den Arend; ingek. 19 bilj., als: 
A. Aalders, te Amsterdam, / 25,000 
A. Dorregeest, B Alkmaar. B 23,222 
J. Slenters, » Haarlem, B 22,800 
D. A. Braakeuburg, » idem » 22,552 
W. H. Struijs, B Amsterdam, B 22,4.10 
Elften Sc Zn., » Haarlem, • 21,750 
Verhagen en Van 

't Wout, » idem » 21,666 
A. F. Kaptein, I idem- » 21,545 
A. Rinkema, » idem » 21.500 
II. Kluijt B Overveen, » 21,400 
J. S. v. Velthuijzen, I Haarlem, » 20,836 
Martenz Sc Zn., B idem » 20 350 
J. v. Eek J.Bz., » idem » 20,108 
M. v. Ommeren, B idem » 19,973 
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» 19,490 
» 19,478 
i 18,781 
» 17,900 

G. Hulsebosch, te Haarlem, 
A. Koen en H. Braa-

kenburg, > Bloemendaal 
H. v. Es, a Haarlem, 
Giebels en V.Servellen,» idem 
H. J. Zuurendonck, » idem 

Nog niet gegund. 
Zwolle, 14 Juni: het bouwen eener bidkapel 

ten dienste van het R.-K. liefdesticht; gegund 
aan den minsten insehr. A. Blocks, voor J 7470. 

Helenaveen, 14 Juni: het doen van eenige 
veranderingen en vernieuwingen aan kerk en 
pastorie der Herv. gemeente, aldaar, onder be
neer van den architect M. Dreesen, te Helmond; 
ingekomen 3 bilj., als: 
VV. v. d. Einden, tc Deurne, / 1305 
F. fiooiiakkers, a idem » 1285 
E. H. Goossens, > idem » 1236.60 

Kampen. 15 Juni: het herstellen, versterken 
en verhoogen der kolenloodsen van dc gemeente, 
gasfabriek, aldaar; ingek. 7 bilj., als: 
J. Valk, te Kampen, 
C. Visscher, » idem 
R. H. Frank, a idem 
J. F. C. Krijgsman, i idem 
R. Spanhaak, » idem 
11. Steenbergen, :> idem 
\V. Fransen, a idem 
Gegund. 

Zn olie. 15 Juni: het houwen eener mest-
loods op de gemeentelijke mestplaats; ingek. 11 
bilj., als: 

f 3430 
» 3420 
i :l(itr. 
I 2875 
» 2775 
i> 2760 
I 2746.S0 

/ 2946 
I 2846 
a 2598 
a 2545 
o 2544 
. 2509 
» 2449 
a 2448 
a 2439 
a 2290 
a 2030 

M. Gioenenberg, 
D. Bruins, 
H. G. Treep, 
A. v. Straten, 
G. Kamphuis, 
J. Krnijt Kz., 
B. H. Trooster Jr., 
C. ter Horst, 
G. v. lTnen, 
G. Schutte, 
K. A. v. d. Berg, 
Gegund. 

' s - l ï i i s e i i . 15 Juni: het bouwen van eene 
fabriek voor de firma G. van Gerve. onder be
heer van den bouwkundige A. van Liempt; 
ingek. 6 bilj., als: 

I. v. Ravensteijn, ƒ 9390 
M. Wonhuizeii, » 8809 
M. de Ruijter, a 8735 
L. Frankefort, » 7985 
F. v. Hout, a 7740 
J. v. d. Bruggen, a 7666 
Gegund. 

Leeuwarden, 15 Juni: het illumineerenvan 
den Prinsentuin; ingek. 4 bilj.; minste insehr. 
K. Ketelaar, voor f 434. 

Vllaalngen, 15 Juni: het maken van een 
rader-stoomboot voor de hydrografie, (onder
hands); ingek. 5 bilj., als: 
Koninklijke fabriek, Amsterdam, ƒ 76,000 

dezelfde, met conditiën, » 66,000 
Fabriek Fijenoord, a 73,600 
Maatschappij «de Maas", » 68,500 
Maatschappij 8de Schelde" a 66,000 

'•-Hage, 16 Juni, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het wegruimen 
van een in de rivier de Waal, onder Valburg 
aan den rechteroever gezonken vaartuig; ingek 
7 bilj., als: 
J . II. v. Hezewijk, l.obit, ƒ 1887 
J. Meijer, Zalt-Bommel, a 1648 
W. H. de Haan. Elden, » 1586 
J. W. v. l.ier, Millingcn, a 1380 
B. v. Teell'elen, Leeuwen, a 1295 
Th. Meijer, Arnhem, » 1265 
A. v. Gelder, Deest, a 1189 

2o. het onderhoud en herstel der werken aan 
de Nieuwe Maas, het Scheur en den Hartel, van 
1 Juli '87 tot en met 30 Juni '88; ingekomen 6 
bilj., als: 
P. Visser Gz., Sliedrecht, f 38,980 
C. Bos Az., Dordrecht, a 36/J80 
G. Beenhakker Gz., Sliedrecht, a 36.881 
G. A. v. Hattem, idem a 35,700 
C. Roskam Jz., idem a 35,000 
L. Kalis Kz., idem » 34,730 
Raming a 38,996 

So. het voortzetten van de verdedigingswerken 
aan den rechteroever der doorgraving aan den 
Hoek-van-Holland; ingek. 6 bilj., als: 
A. Boer Wz., Sliedrecht, ƒ 26,200 
C. Visser Gz., idem a 26,030 
M. L. Veenenbos, Brielle, » 24,939 
A. G. Huvskes, Hedel, a 24,900 
L. Kalis Kz, Sliedrecht, a 24,740 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, , 24̂ 000 
Raming , 25,400 

4o. de uitvoering van herstellingen en ver
nieuwingen aan de Rijksrivierwerken op het 
Pannerdenschekanaal, den Neder-Rijn cn de Lek, 

j 19,636 met het onderhoud dier werken van 1 Juli '87 
tot en 80 Juni '88, in 4 perc. 

Perc. 1, ingek. t bilj., als.' 
R. A. v. d. Bergh, Pannerden, J 7000 
J. H. Hoyinck, idem a 6888 
H. A. Pauwen, West-Pannerden, > 6649 
F. E. Terwindt, Pannerden, » 6580 
J. H. v. Hezewijk, Lobit, i 6375 
Raming » 7000 

Perc. 2, ingek. 5 bilj., als: 
R. A. v. d. Bergh, Pannerden, ƒ 7840 
J. H. Hoyinck, idem > 7640 
H. A. Pauwen, West-Pannerden, a 7290 
J. H. v. Hezewijk. Lobit, 1 6975 
F. E. Terwindt, Pannerden, a 6818 
Raming » 6700 

Perc. 3, ingek. 6 bilj., als: 
J. II. Hoyinck, Pannerden, f 17,490 
B. ('. Kortleever, Westervoort, » 16,600 
F. E. Terwindt, Pannerden, a 16,664 
II. v. Anrooy Jz., Nieuwaal, a 16,944 
.1. II. v. Ilezewijk, Lobit, a 15,376 
G. J. Mol. Kuilenburg, » 16,174 
Raming a 17,000 

Perc. 4, ingek. 6 bilj., als: 
A. Kraaijevelden I). J. Vroom, Sliedrecht,/ 24.6C0 
J. L. de Jongh, Ameide, a 22,737 
F. Swets Pz., idem a 22.440 
G. J. Mol, Kuilenburg, » 2L210 
C. Sterk Hz., Heukelum, a 20.870 
Raming » 25.100 

60. het opiuimen van een gedeelte van het 
Onderplaatje en van gronden in het bed der 
rivier de Amer en het maken van daarmede 
in-verband-staande werken, onder de gemeente 
Made-en-I)iimmelcn; ingek. 8 bilj., als: 
A. Boer Wz., Sliediecht, ƒ 124,900 
W. P. de Vries, Rossum, a 114,800 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, > 112,960 
L. Kalis Kz.. idem a 111,700 
0. Bos Az. Dordrecht, a 106,490 
II. Bennik ll.Rz., Utrecht, en J. v. 

Ilouwelingen, Amsterdam, » 103,000 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht, a 90,600 
L. Volker Lz., idem » 88,200 
Raming , 119,600 

60. de uitvoering van baggerwerk in het vaar
water der Koningshaven, te Rotterdam; ingek. 
4 bilj., als: , ' 8 

A. L v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, ƒ 29,840 
A. Volker Lz., Sliedrecht, en' P. A. 

Bos, Gorichem, , 29,500 
B. Voordendag Az., Dordrecht, » 27,780 
M. C. de Jong P.Mz., Sliedrecht, > 27,400 
Raming a 28,000 

Sappemeer, 15 Juni: het doen van herstel
lingen en onderhoud van scholen en onderwij
zerswoningen te Sappemeer en Kleinemeer, 
directeurswoning, post- en telegraafkantoor, 
bruggen, rustbanken, wegen, brandspuithuizen, 
lijkenhuizen, lantarens en palen en het gemeente
huis; ingek. 2 bilj., als: 
M. Tijms en A. Schroder, Sappemeer, ƒ 986 
E. E. Wamders en T. Warriders, idem > 925 
Gegund. 

Twelloo, 15 Juni: de vergrooting der school 
in het dorp Wilp, met bijlevering van school-
meubelen, in 2 perceelen en in massa. 

Perc. 1, vergrooting der school; ingekomen 5 
bilj., als-

winkelhuizen onder een dak, aan de Kerkstraat 
te Hilversum, onder beheer van den architect 
I. Rietbergen; ingek. 8 bilj., als: 
D. Kuiper, " te Hilversum, 
W. Swaan, a idem 
R. Mouw, » idem 
G. Teunissen, a Bussem, 
G. Sieppen, > Hilversum 
G. v. d. Kolk, > idem 
J. v. d. Brul, » idem 
J. N. Swaan Jr., » idem 

Geertruidenberg, 16 Juni: het bouwen van 
een sigarenfabriek; ingekomen 3 bilj., als: Hl 
H. J. Stal, te Geertruidenberg, ƒ 4900 
J. Schalier, » Raamsdonk, 
C'. Dupont, a Geertruidenberg, 
Gegund. 
Raming 

Hoen, hem. 17 Juni: het bouwen van een 
heerenhuis, onder beheer van den architect H. 
J. L. Ovink; ingek.3 bilj., als: 
J. M. Oosterink en B. R. Kolder, 

te Doetichem, ƒ 6277 
F. Siebelink, a idem a 5189 
II. J. Hasselink, > idem a 4877 
Gegund. 

'«•Hage, 17 Juni: het herstellen en ver
beteren van Rpstelegraallijnen in de afdeeling 
Utrecht, in twee perceelen. 

Perc. I, ingek. 6 bilj., als: 
.1. Schouten, Vianen, 
W. v. Dijk, Jutfaas, 
C. v. Boven, Nieuweramstel, 

ƒ 7644 
> 7843 
a 6934 
» 6700 
» 6700 
» 6660 
» 6690 
> 6569 

» 4458 
a 4297 

J 4668 

A. W. Wildbergh, Bunnik, 
G. v. Otterloo, Waddinksveen, 

f 1348 
> 1284 
1 1268 
« 1247 
a 1283 
a 1193 
a 1600 

K. Sneyders de Vogel, Schiedam, 
Raming 

Perc. 2, ingek 6 bilj., als: 
.1. Schouten, Vianen, ƒ 1629 
A. W. Wildbergh, Bunnik, > 1617 
W. v. Dijk. Jutfaas, » 1500 
C. v. Boven, Nieuweramstel, » 1475 
G. v. Otterloo, Waddinksveen, a 1373 
K. Sneyders de Vogel, Schiedam, > 1292 
Raming > 1880 

y.\,(iMe, 17 Juni: het wegruimen van twee 
in de Zuiderzee gezonken vaartuigen, genaamd 
•de Hoop" en ade Jonge Roelof'; ingekomen 8 
bilj., als: 
J. v. Aller, Hasselt, / 2160 
J. v. d. Wal, Harlingen, » 2075 
K. v. d. Linde, Brouwershaven, a 1919 
E. v. Goor, Kampen, » 1875 
A. v. d. Tak, Goedereede, a 1720 
B. Schepman, Kampen, » 1644 
J. Spithorst, Urk, voor ade Hoop", > 1043 

dezelfde, idem » ade Jonge Roelof', » 1028 
Helleveetslult, 17 Juni: het bouwen van 

een paardenstal en woning tc Nieuwesluis; ingek. 
6 bilj., als: 
C. Kwak, te Hellevoetsluis, f 1680 
H. v. Leeuwen, > idem > 1634 
C. Bout. a Brielle, » 1629 
P. v. Soest, » idem » 1620 
J. v. d. Reijden, » idem » 1498 
H. v. d. Ilouven, » Nieuwesluis, » 1296 

Apeldoornt het bouwen van een zaal voor 
J. Wittensleger, (onderhands); ingekomen 8 

.1. Ë. Rood, te Deventer, f 2098 
G. Boerstoel, a Brummen, > 2089 
II. Hulshof, a Voorst. » 1939 
W. Denekamp, » Wilp, a 1842 
11. v. Brummen, a idem » 1742 
Gegund. 

Perc. 2, schoolmeulen; ingekomen 8 bilj., als: 
ƒ355 
> 805 
» 263 
> 262.68 
a 239 
> 227 
> 213 
> 210 

J. E. Rood, te Deventer, 
11. Hulshof, 11 Voorst, 
H. Mulder, » Terwolde, 
II. Hardon, > Voorst, 
G. Boerstoel, a Brummen, 
W. Denekamp, a Wilp, 
J. Fransen, a Twelloo, 
J. Huis in 'tVeld, » Wilp, 
Gegund. 

Massa, ingek.' 6 bilj. als: 
G. Boerstoel, te Brummen, ƒ 2318 
.1. Huis in 't Veld, » Wilp, , 2161 
J. tc Wechel, a Twelloo, » 2140 
H. Mulder, » Terwolde, » 2110 
W. Denekamp, 1 Wilp. a 2063 
11. v. Brnmmen, t idem » 2004 

'•-Basen, 16 Juni: het uitvoeren van werken 
tot veranderen der inrichting van de lokalen op 
de verdieping van het gebouw »de Korenbeurs 
en andere daarmede in-verband-staande werken; 
ingekomen 3 bilj., als: 
A. W. v. d. Bruggen, te 's-Bosch, ƒ 2340 
L. Hurkens, a idem » 2280 
A. Sanders, a idem 11 2168 

Hilversum, 16 Juni: het bouwen van twee 

bilj., als 
F. L. Tiethoff, 
H. J. Eijkelboom, 
Hs. Mouw, 
L. Wegerif, 
J. v. d. Braak, 
F. W. Geurden, 
C. Wegerif, 
F. Sinnemors, 

te Apeldoorn, 
1 idem 
a idem 
> idem 
a idem 
» idem 
» idem 
> idem 

f 4479 
a 4444.44 
> 4367 
a 4348 
> 4145 
> 4075 
a 4050 
> 3699 

Nagekomen Afloopen. 
M.-Jarobiparorlile. U l u n i : het slatten van 

de Nieuwbiltdijkstervaart, ter lengte van p. m. 
7000 M.,: voor het lepere., lang 6000 M., ingek. 
6 bilj., als: 
H. Smult, te Almenum, / 8890 
R. Wijminga, > Oudebiltzijl, » 8670 
E. de Boer, » Lemmer, » 8600 
F. Duhonx, » Oudebiltzijl, a 8200 
L. Zandstra, » Lemmer, » 7798 
T. de Groot, > St.-Jacobiparochie, > 7017 
Gegund. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E K K E R 
van ZATERDAG 25 JUNI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 21 Juni . 

De Bilt (Utr.), te 10 uren, door het best. van het waterschap de 
Biltsehe en Zeister Grift, in de sluiswachterswoiihig: het doen van eenige 
hei-stellingen aan de Koppelsluis te Zeist en aan de beide sluiswachters-
woningen en het verlengen eener schoeiing aan de Biltsehe sluis. Aanw. 
gehouden. 

Amersfoort, te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
jongensschool. Inl. bij den gemeentearchitect Aanw. gehouden. 

Rrablteiidijke (Zeel), te 11 uren, door burg. en weth.: het maken 
eener houten beschoeiing aan de westzijde de der haven met bijbehoo
rende werken. Aanw. gehouden. 

Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van 74,000 ijzerstcontegels, voor het bestraten van 

trottoirs; 
2o. het bestraten met ijzersteentegels, door de gemeente te levéien, 

van trottoirs in de nieuwe straten; 
3o. het vervangen der keien door ijzersteentegels op de trottoirs in de 

Vismarktstraat, de Reigerstraat en de Catharinastraat; het verwerken 
der uitkomende keien in de Vcemarktstraat en de Veemarkt en het 
verstraten der oude keien uit de Veemarktstraat en de Veemarkt in de 
Houten Tenten en in de Pasbaan; 

4o. liet verbouwen van het gebouw van de voormalige stads-apotheek 
in de Halstraat tot woning voor het hoofd der openbare school; 

5o. het bouwen van een lijkenhuis en van een badkamer aan het 
gemeente-ziekenhuis en een regenbak bij het gebouw voor besmettelijke 
ziekten; 

6o. het rioleeren met het leveren en leggen van een vak trottoirband 
en het bestraten van het trottoir op een gedeelte van den rijksweg van 
Breda naar Teteringen. 

Harllngen, te 1 uur, door burg. en weth.: het vernieuwen van den 
bovenbouw der Lammertwarnderbriig. 

Werkiim (Fr.), door de Chr. Geref. het bouwen van eene kerk met 
consistorie- cn kosterskamer. Inl. bij den architect J. Bogtstra. Aanw, 
gehouden. 

finsterwold, te 4 uren. door burg. en weth.: het schoonen cn 
binnen- en buitenwerks verven van de scholen te Finsterwold. Ekamp 
en Ganzedijk, en het buitenwerks verven van de onderwijzerswoning te 
Ekamp en Ganzedijk, in 3 perceelen. 

Breda, te J'/l uren, door den architect J. M. Marijnen, in het Hof 
van Holland: het bouwen van een hcerenhuis aan den straatweg van 
Breda naar Ginneken. 

Dinsdag, 21 Juni . 
Geertruidenberg, te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo.de levering van U.340.0CO straatklinkers (Waalvorm); b. 14,200 lang

werpige grusneieti; c 776 M. rechte en 34 M. gebogen hardsteencn 
trottoirbanden, d. 460 M. portland-cementen eivormige rioolbuizen; 

2o. het rioleeren en bestraten van de Brandestraat, Kerkstraat. Lcert-
houwerstraat, Koestraat en Doelestraatje. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marii e: het maken 
en leveren van een ijzeren kusthchttoren, bestemd voor Ned.-lndië. Inl. 
bij den bouwkundige bij deu dienst van het loodswezen, te 's-Hage. 

Arnhem, te 11'/, uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
school voor openbaar lager onderwijs aan den Rozendaalschenweg. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 37,600. (Zie advert, in »•, 25.) 

Breukelen (Utr.) te l l 1 / , uren, door liet waterschap Breiikeleveen en 
Tienhoven, in het polderhuis het Kraaijennest: het vernieuwen van de 
schutsluis en brug bij de Vliegende Kraaij, te bouwen in steen ol in | 
hout. Inl. bij den polderopzichter II. G. de Kort, te Ouderkerk a/d. 
Amstel. 

E n s r h e d é , te 12 uren, in het hotel dc Klomp: het bouwen van twee 
woonhuizen op een terrein aan de Heiirne. Aanw. te 9 uren. 

Botterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van twee 
schoollokalen met toebehooren aan de Van-Oldenbarneveldstraat. Aanw. 
gehouden. (Zie advert, in »°. 25.) 

Walsoorden (Zeel.), te 1 uur. door het best. der waterkeering van 
het calamiteuse waterschap Walsoorden, bij J. F. Adriaansens: het 
herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, van de 
aarde-, kram-, rijs- en steeiiglooiingswerkeii aan de waterkeering van 
bovengenoemd calamitous watei-schap. Aanw. gehouden. 

Middelburg, te l 1 / , uren. door burg. en weth.: het leveren van 
65,000 stuks grèskeien, zoogenaamde retaillés, 

Philippine (Zeel.), te 3 uren, door het best. der waterkeering van 
den calamiteusen Stail-Philippinepolder, in het gemeentehuis: het her
stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, van dc aarde-, 
kram-, rijs-en steenglooiingswerken, aan de waterkeering van genoemden 
polder. Aanw. gehouden. 

Bussum, door den architect A. J. .loling, in het hotel aVlietlaan": 
het sloopcn der oude en het bouwen van een nieuwe villa aan de 
Keekstraat no. 11, aldaar. Inl. bij genoemden architect, te Amsterdam. 
Aanw. gehouden. (Zie advert, in a°. 25 en 26.) 

Frederlkseord, door het best. der maatschappij van Weldadigheid: 
het bouwen van een boschbouwschool met woning. Inl. bij den opzichter 
der gebouwen G. J. Boswinkel, aldaar. Aanw. gehouden. 

Weensdag, 2» Juni . 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: hst 

maken van vijf kribben en het verlengen van drie Rijkskribben, tot 
verbetering van de rivier den Gelderschen Usel beneden het Blokhuis, 
tusschen de kilometerraaien 71 en 72. Inl. bij den hoofdingenieur Van 

Diesen. te 's-llage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. ge
houden. Raming ƒ 4500. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van twee wrakken onder de gemeente Ooltgensptaat Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hooi-en-
boom en den buitengewóón-opzichter Chevalier, beiden te Dordrecht. 
Aanw. gehouden. 

•slaveren, te 11 uren, door burg. en weth.: het door verbouw ver
anderen van de o. I. school in eene met 4 lokalen, met bijlevering van 
alle bouwstoffen. Inl. bij den gemeente-opzichter Jongsina. Aanw. 
gehouden. 

Klaveren, te 11 uren, door burg. eu weth.: 
lo. het voortzetten over 1552 M. lengte der vervanging van den grint

weg bewesten de Voordelft door klinkorbestrating tn het verrichten van 
eenig ander straatwerk; 

2o. het vernieuwen van een der steen, n landhoofden van de brug bij 
de Wed. Kii|ierus en het aanbrengen van herstellingen aan de houten 
vleugels van die brug. 

Inl. bij den gemeente-opzichter Jongsma. Aanw. gehouden. 
Gorichem , te 11 uren, iu de Doelen: 
lo. het repareeren en vernieuwen van rijswerken en steenen bermen, 

alsmede het herstellen en onderhouden van en het maken van ongeveer 
363 vierkante ellen nieuwe steenglooiingen tegen de loopen en het maken 
van 2880 vierkante ellen basaltsteenen hennen langs den oever der 
dijken van het hoogheemraadschap »de Alblasserwaard niet Arkel 
beneden de Zoutte", benevens het leveren van ongeveer 363 ton basalt-
stortsteen; 

2o. w. het opmaken en ondei bonden der sluis niet toebehooren en 
van de rijswerken, gelegen in den nieuwen dijk onder Hardinksveld en 
Giesendam; b. het herstellen van het inagazijngebouw en de metsel
werken der keonniiurtjos te Hardinksveld; 

8o. het vierkanten van eenige gedeelten van den Merwededijk onder 
Sliedrecht, zijnde de nog niet afgewerkte vakken, het 4e perceel der 
aanbesteding van 29 April '67. Bflj. inzenden voor de werken, bedoeld 
onder no. 2 a en i, en no. 3, op 29 Juni, te 11 uren. 

Kpe (Geld), tc 12 uren, door burg. en weth.: het verven van het 
postkantoor, het gemeentehuis, school en nnderwijierswoning te Zuuk, 
de 3 tolhuizen te Kpe en Vaassen, de llinkelsche brug eu de lantaarn
palen in 'tdorp Epe, verder de gewone zonierschoonmaak van de 7 
scholen der gemeente. 

spljkrnlsse (Z.-H.). te 2 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente, 
in het consistorielokaal: het houwen eener pastorie voor de Herv. ge
meente. Inl. bij den architect II. E. de Baan, te Scheveningen. Aanw. 
29 Juni, te 11 uren. 

Hokkum. tc 3 uien, door het poldcibest. van Oost- en Westdonge
radeel, in het hotel Lijbering: 

lo. het onderhouden en vernieuwen van verschillende pol.lerwerken; 
2o. het slatten der oude Keeg onder Bornwerd, ter lengte van p. m. 

1000 M. , , • 
3o. het venen van den watermolen, van de molenaars- en sliuswach-

terswnning, bruggen enz.; . 
4o. het onderhouden en herstellen der zeesluis met bijbehoorende 

werken, te Kziimazijl. 
Bilj. inzenden uiterlijk 28 Juni, bij den voorzitter A. Sybenga, te 

Metslawier. 
stroebes (Fr.), te 5 uren, door Gebr. P. en D. Hoeksema, bij de 

Gez. Veenstra, aldaar: het afbreken van een oud en wederopbouwen 
van een nieuw huis, met bijlevering van al het daartoe benoodigde. 
Inl. bij F. Nauta, te Niekerk. Aanw. 29 Juni, te 2 uren. 

Denderdag, SO Juni . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van s Rijkszeewerken 
op het eiland Wieringen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur Keurenaer, te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming ƒ 11,820. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw van het prov. best : de uitvoering van eenige hei-stellin
gen aan de werken van het Tienhovensche kanaal in Gooiland, gemeente 
Hilversum. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
De Bruijn, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming ] 1496. 

Lleiude, te 11 uren, door huig. en weth.: liet maken van een kei-
straatweg met bijbehoorende werken, onder l.iemde en Bokstel, lang 
5168 M. Aanw. gehouden. 

Deventer, te 11 uren, door A. L. van der Lande aldaar, iu het 
koffiehuis van Spijker, aan den Brink: het bouwen van een graanpakhnis 
met vier verdiepingen, ter grootte van ongeveer 471 M 1 . Inl. bij den archi
tect G. te Riele Wz., aldaar. Aanw. 29 en 30 Juni, te 10 oren, 

lloedekenskerke (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: het bou
wen van ecu dokterswoning en koetshuis met stalling, aldaar. Inl. bij 
den architect A. le Clercq, te kruiningeu. Aanw. 30 Juni, te 10 uren. 

Onderdendam (Gron.). te 3 uren, door hot best. van liet waterschap 
llunsingoo, in het waterschapsliuis: het vernieuwen van de Haan til Over 
het Warllumcrmaar, de brug in het jaagpad over de M bij Onderden-
dam en gedeeltelijke vernieuwing van de brug in den Boscliweg. 

YYInseheten, tc 6 uren, door II. Musso, in het logement van J. A. 
Ruibing: het bouwen van een heerenhuis te Eexta, gemeente Scheemda. 
Aanw. te 10 uren. 

Roxendaal, (N.-Br.), door Giltay: het veranderen en bijbouwen aan 
zijn eigendom, gelegen aan de Kade. Aanw. 29 Juni. 

Vrl |dag, 1 Jul i . 
Heemstede N.-H.), te 11 uren, door den architect J. Wolbers, aldaar, 

in het logement van N. Til: het bouwen van eene villa op een terrein, 
gelegen aan de Heeren- of Kerklaan, onder de gemeente Heemstede. 
Aanw. gehouden. (Zie advert, in n'. 25.) 
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Arnhem, to uren, door burg. en weth.: het onderhouden van
en liet verrichten van eenige vernieuwingen en hei-stellingen aan ver
schillende gebouwen, liet bouwen van een waaggebouwtje met bijbe
hoorende inrichtingen op de Varkensmarkt en het uitvoeren van eenige 
verdere werken, in 4 perceelen (herbesteding). {Zie adeert. in n°. 26.) 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het pi-ov. best.: het wegruimen van een in dc Zuiderzee 
nabij de haven van N ij kerk gezonken vaartuig, genaamd Johanna. Inl. 
bij den hoofdingenieur te Arnhem, den ingenieur Van Manen, te Zutfen, 
en den opzichter Van der Made, te Harderwijk. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het verbou
wen van het gouvernementsgebouw te Leeuwarden, met het onderhouden 
van genoemd gebouw niet meubelen, van den dag der goedkeuring van 
de aanbesteding tot 31 Dec. '68. Inl. bij den opzichter M. Mouw, te 
fliiiziim. Aanw. 27 Juni, te 6 uren. 

lleineiiuord (Z.-M). te 3 uren, door burg. en weth.: de aardwerken 
vooi' den aanleg eener nieuwe begraafplaats voor die gemeente. Inl. bij 
den architect II. Heljers, te Puttershoek. Aanw. 1 Juli, te 11 uren. 

BI el» wijk, dooi- huig. en weth.: de gedeeltelijke vernieuwing der 
kei- eu klinkerbestrating van het dorp. Inl. bij den civiel-ingeuieur II. 
Paul, te Zevenhuizen. Aanw. gehouden. 

kantens (Gr.), door burg. en weth.: de levering van 200 stère grint. 
i t ree lit . door de directie dei- Ned. Rijns[>oorwegiiiaatschappij: de 

uitbreiding der lokalen en het doen van aanhoorige werken, ten dienste 
van de wan li waterstoven eu lampen, gemeenschappelijk station Arnhem. 
Aanw. 27 Juni, te 11 uren. 

Zaterdag-, 2 Jul i . 
Leeuwarden, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der 

genie, te Zwolle, in het koffiehuis van II. Schaap: het doen van her
stellingen aan de kazernegebouwen enz., te Leeuwarden. BUL inzenden 
uiterlijk 1 Juli, vóór 3 uren. bij den opzichter van fortificatiën, aldaar. 
Raming ƒ 3070. 

Zennemalre (Zeel.), te 11 uren, door het bestuur der waterkeering 
van hot calamiteuse waterschap Nieuw-Romrnenedo: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1888, van de aarde-, kram-, 
rijs- en steenglixiiingwerken aan de waterkeering van het bovenge
noemd waterschap. Aanw. 27 Juni, van 11—1 uren. 

/.ieriksee. te 11 uren, door het bestuur, van den Gouweveer en 
Zelkepolder: het verhoogen en verzwaren van een gedeelte zeedijk, 
het maken van steenglooiing en andere in-verband-staande werken 
aan den polder. Inl. hij den dijkhaas L. Vijverberg, te Ouwerkerk. 
Aanw. 20 Juni en 1 Juli, van 1—3 uren. 

Bergen-op-Zoom, te 12 uren, door hurg. en weth.: het leveren en 
plaatsen van: 

lo, een verticale stoomketel van 10 M 2 verw. oppervlak en 6 atm. 
overdruk; 

2o. een horizontale stoommachine van 4 pk.; 
So. een ijzeren dak met ventilatiekap. {Zie advert, in na. 26.) 
Mselmonrie, te 3 uren: het bouwen van een ronden steenen wind

watermolen in den polder Smeetsland, te Uselmonde. Inl. bij L. van 
den Hoonaard, te Aboenbroek. Aanw. 2 Juli, te 11 uren. 

Ilengeloo (Ov.), in het hotel Knsink: het bouwen van een woonhuis 
voor H. Krabbe, op een terrein gelegen aan den Oldenzaalschcn straat
weg, aldaar. Aanw. te 10 uren. 

II-.hout (gem. Nieuwlekkerland), door voorzitter en heemraden van 
het waterschap de Overwaard, ten gemeentelandshuize: het verrichten 
van basaltglooiing en aardewerk aan de hooge boezemkade van het 
waterschap. Inl. bij den architect C A. Verheij, te Nieuwlekkerland. 

Maandag, 4 J u l i . 
lJ/.eii<lijke (Zeel), te 11 uren, door burg. en weth.de levering van: 
lo. 80,000 keien, afkomstig uit de groeven van Quenast of Lessines, 

6e soort, groot 10 bij 12 cM. op den kop, 4 a 6 cM. ondervlak en hoog 
10 a 12 cM. 

2o, 210 meters lengte borduurrand of kantsteen, uit de groeven van 
Lessines of Doornik, elk stuk lung minstens 60 cM., dik 12 en hoog 
20 a 25 cM.; 

3o. 15,000 goede harde Uselstraatklïnkers (Uselvorm). 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 

van ijzerwerk VOOT onderstellen van goederen-, platte-, langhout-, zand
en veewagens, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: de verbouwing der meisjes
school 2e klasse, aan de Hreestraat en levering van bijbehoorende 
meubelen, in 2 perceelen. Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. 29 
Juni, te 2 uren. (Zie advert, in 25.) 

Dinsdag, 5 Jul i . 
Gorichem, te '0 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: het bouwen van een artilleneloods met wach
terswoning bij het werk aan den Diefdijk. Rilj. inzenden uiterlijk 4 
Juli, voor 3 uren. Raming f 5600. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van 160 retort-mond
stukken en 1300 moerbouten, ten dienste van de uitbreiding der ge
meente-gasfabriek, aan den Oostzeedijk. 

Woensdag, G Jul i . 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van tien kribben, het verlengen van vier rijkskribben en het 
verlengen, verbreeden en verhoogen van één particuliere krib, tot ver
betering van de rivier den Gelderschen Usel, tegenover den Hoen waard, 
boven Hattem, tusschen de kilometerraaien 96 en 98. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te s-Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. 
Aanw. 29 Juni. Raming /' 14,400. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van werken ter verbetering van de rivier de Maas, onder de 
gemeenten Beegden en Buggenurn, hertogdom Limburg, achtereenvol
gens tusschen de kilometerraaien 73 en 75 en 82 en 83. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Verweij, te Vucht, 
en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 29 Juni. Raming/11,300. 

's-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het uit
diepen van een gedeelte der spoorweghaven te Fijenoord. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 
28 en 29 Juni, te 11 uren. Raming ƒ 35,000. 

Middelburg, te 1 1

3 uren, door den kerkeraad der Ned. Geref. kerk 

(doloerende): het bouwen eener kerk met bijbehoorende werken. Aanw. 
28 Juni, te 10 uren. 

Donderdag, 7 Ju l i . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen eener ophaalbrug met 
gemetselde landhoofden en ijzeren bovenbouw over de Keelgracht van 
net fort Oostoever te Nieuwediep, ter vervanging van de houten rolbrug 
no. 87, behoorende tot de werken van het Noord-Hollandse h kanaal. 
Inl. bij den hoofdingenieur, tc Haarlem, en den ingenieur Welcker, te 
Alkmaar. Aanw. 30 Juni. Raming / 8000. 

Nieuweramstel, te 12 uren, door den bouwkundige P. van der 
Vliet, in het café van Keukelen het bouwen van een woonhuis aan de 
Wees perzijde, hoek Schoolstraat, aldaar. Inl. bij genoemden bouwkun
dige, Jaeob-van-Lennepkade 13, Amsterdam. 

Vrijdag, s Ju l i . 
's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhouden van het postgebouw tc Groningen, van den dag der goed
keuring der aanbesteding tot en met 31 Maart '90. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 2 Juli, te 11 uren. 
Raming f 972. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en hei-stellen van het post- en telegraafgebouw te Enk
huizen, van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 
Maart '90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. 
Aanw. 1 Juli, te 12 uren. Raming ƒ 530. 

's-lloge, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw te Zwolle, 
van den daĝ  der goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart 
'90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 
30 Juni, te 10 uren. Raming /' 1450 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden eu herstellen van het post- en telegraafgebouw te Delfzijl, 
van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot on met 13 Maart 
'90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 
1 Juli, te 12 uren. Raming J 547. 

's-lluge, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhouden van het post- en telegraafgebouw te Doesburg, van den 
dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart '90. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 1 Juli, te 
12 uren. Raming / 545. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden van het post- en telegraafgebouw te Almeloo, van den dag 
der goedkeuring der aaubebesteding tot en met 31 Maart '90. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in het le district, tc 's-Hage. Aanw. 4 Juli, te 
12 uren. Raming / 1020. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en hei-stetlen van het post- en telegraafgebouw tc IJmuiden, 
van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart 
'90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 
2 Juli, te 12 uren. Raming /' 841. 

's-llage. te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw te Hoorn, 
van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart 
'90. Int. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 
30 Juni, te 12 uren. Raming ƒ 1054. 

Zaterdag, 9 J u l i . 
's-llage, door de architecten J. Stok & Zn., namens regenten der 

Louhastichtiug: het maken van een gebouw, ten behoeve van boven
genoemde stichting. (Zie advert, in »°. 26.) 

Haandag, 11 Ju l i . 
's-llage, te lllL uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het bezinken en bestorten van een 
gedeelte van den oever vóór den Zwartewaalschen zeedijk op het eiland 
Voorne, behoorende tot de zeewerken in de provincie Zuid-Holland. Inl. 
bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur, te 
Brielle, en den oprichter Kooreman, te Nieuwenhoorn. Aanw. 4 Juli. 
Earning ƒ 3500. 

Illllsdag, 11 Juli . 
s-Hage, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau der genie: het inrichten van zolders tot tuigen-
kamoi-s in kazernen voor bereden wapens te 's-Hage. Bilj. inzenden 
uiterlijk 11 Juli, vóór 3 uren. Raming ƒ 970. 

'a-llage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het bouwen 
van een rechtsgebouw en achtergelegen huis van bewaring, te Zutfen. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebou-
wen, te 's-llage. Raming / 105,500. (Zie adeert. in »». 20.) 

Woenadag, f a J u l i . 
'.-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken eener ligplaats voor diepgaande zeeschepen in den bovenmond 
van het Scheur beneden Vlaardingen, behoorende tot de werken ter 
verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur Leemans, te Rotterdam, cn den adjunct-inge
nieur Francois, tc Hoek-van-Holland. Aanw. fi Juli, tc 12 uren. Raming 
ƒ 13,000. 

Vrijdag, 15 J u l i . 
'.-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen cn verbeteren van Rijkstelegraallijnen in Friesland en Overijsel. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf 
te 's-llage, en bij den inspecteur, te Leeuwarden. Raming / 1120. 

Axel (Zeel.), door A. v. O. Kruijsse, ontvanger-griflier van den polder 
Koegors c. a.: de levering van p. m. 100 M 3 onderhoudsgrint voor 
den polder Koegors c. a., vrij op den wal aan het Langerek en Axelsche 
Sussing. 

Dlnadag, 11» J u l i . 
Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van een gedeelte 
van het bovenpand der Drentsche lloofdvaart, tusschen de Beilervaart 
en de Veenhoopsbrug (van paal no. 29 60 M. tot paal no. 82 + 
70 Jl.) Inl. bij den hoofdingenieur, tc Zwolle, en den ingenieur Casten-
dijk, te Assen. Aanw. 12 Juli, te 11 uren. Raming ƒ 42,000. 

A » e n , te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
het gebouw van het prov. best.: het maken van veranderingen aan 

zeven draaibruggen, gelegen in het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart, 
M bijkomende werken. Inl. bij den hoofdingenieur, te Zwolle, en den 
ingenieur Castendijk, te Assen. Aanw. 12 Juli, te 11 uren. Raming 
/ "16,750. 

1 Woensdag, 20 Ju l i . 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in het bed van de rivier de Waal, onder 
Varik en llurwenen, prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaien 69 
en 72. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den inge
nieur Stienêker, te Nijmegen. Aanw. 13 Juli. Raming ƒ 22,900. 

'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

bouwen van een uitwaterings- en inlaatsluis aan de Scheisloot nabij 
Keizersveer, onder de gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant. 
Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van don Maas
mond, te 's-Bosch. Aanw. 13 Juli, te 12 uren. Raming f 28,350. 

Donderdag. XI Jul i . 
Haarlem, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene woning voor den 
noofdmachinist van den Rijksstoomwatermolen te Schellinkwoude. be
hoorende Uit de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofdinge
nieur, tc Haarlem, en den ingenieur De Bruyn, te Amsterdam. Aanw, 
14 Juli. Raming ƒ 6140. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Zwolle. 11 Juni: het bouwen van twee 

woonhuizen aan de Terborchstraat, onder beheer 
van den architect S. J. M. Trooster B.Hz; ingek. 
5 bilj., als: 

te Zwolle, ƒ 21,857 G. Kamphuis, 
O. J. Schuppert, 
II. G. Troep, 
G. v. Unen, 
J. Brals Jr., 
Gegund. 

Groningen, 

idem 
idem 

x idem 
» Assen, 

21.400 
20,480 
20,400 
19,800 

16 eener 
onder 

Juni: het bouwen 
g op het I 

bijlevering van alle daartoe noodige bouwstoven, 
transporten, enz., onder beheer van den architect 
N. W. Lit; ingek, 
D. Jansen, 
\V. Pleijsier, 
II. Meiier, 
11. K. Iluizinga, 
E. Peters, 
K. Fekkes, 
II. Scheltens, 
A. v. Dijk. 
J. Ibelings, 
.\. Wichers, 
E. W. Wietzema, 
A. Siekinan, 
.1. R. Jansen, 
Gegund. 

leraeke, 17 Juni: het verbouwen van het 
post- en telegraafkantoor; ingek. 6 bilj., als 

|., «IS. 
te Groningen, / 3184 
B idem » 2840 
» idem » 2824 
5 idem o 2799 
» idem >» 2777 
f idem » 2695 
1 idem » 2688 
> idem » 2680 
j) idem » 2626 
» idem » 2616 
a idem B 2578 
a Hoogkerk, » 2492 
a Groningen, » 2435 

W Martin, 
W. Goeman, 
P. Dronkers, 
L. Laban, 
M. de Regt, 
J. Lindenberg, 
Raming 

Enarhedé 

te lerseke, 
» idem 
> Kapelle, 
> idem 
» idem 
» Wemeldinge, 

het bouwen 

f 6700 
669'J 
6699 
6325 
6305 
6106 
6060 

van een 17 Juni 
magazijn met kantoor en bijkomende werken, 
voor de lirma Serphos & Zn.; ingekomen 10 
bilj., als: 

G. Huckriede, { 6450 
G. W. Wegereef, » 6444 
A. Jeunink, » 6933 
F. H. Wijdeveld, » 5693 
J. G. Tiiiiis er. D. Reudink, I 5637 
J. Vosselield, » 5699 
H. ten Cate en B. J. Turin, » 5499 
H. Weijck, » 5480 
G. Derksen en J. M. Tunis, » 6378 
W. Lazonder, • 5063 
Gegund. 

Apeldoorn, 18 Juni: het bouwen van ccn 
voor S. J. de Rooij; ingek. 9 bilj., als 

te A|H»ldoorn, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 8349 
i 8000 
» 8000 
> 7800 
. 7777.77 
» 7750 
• 7736 
» 7547 
» 7624 

C. Muilwijk, 
J. J. Muller Jz., 
A. G. de Pater, 
H. Boegheim, 
D. Sizoo, 
Raming 

beheer van de architecten P. van de Erve Jz. 
en A. C. Buijzerd; ingek. 12 bilj., als: 
.1. A. v. d. Maiden, Hardinksveld, 
L. de Neeve, Brielle, 

ƒ 37,400 
» 30,378 
. 29,663 
. 28,760 
» 28,650 
» 28,450 
» 28.239 
. 27.700 
» 27.598 
» 27,229 

Gils, idem » 26.686 

L. Tiethoff, 
J. v. d. Braak, 
II. v. Loenen, 
A. Radstaak, 
H. J. Eijkelboom 
J. Radstaak, 
L. Wegerif, 
C. Wegerif, 
F. W. Geurden, 

Carleheni, 18 Juni, onder het beheer dei-
genie, aldaar: lo. het doen van voorzieningen 
aan militaire gebouwen, te Gorichem; ingek. 5 
bilj., als: 

te Gorichem, / 5060 
» idem » 4512 
> idem 1 4500 
» idem » 4499 
> idem • 4097 

» 5050 
2o. riet maken van waterleidingen enz., in 

kazernegebouwen te Gorichem; ingekomen 4 
bilj., als: 

ta Utrecht, 
» Gorichem, 
> idem 
i Delft, 

F. Vernimmen, 
L. de Bruijn, 
•!. v. d. Laak, 
F. W. Braat, 
Raming 

ƒ 2069 
> 2057 
> 2015 
» 1930 

2300 
Breda, 18 Juni: het bouwen van een nieuw 

Gereformeerd weeshuis, aan de Oudevest, onder 

Th. Kessel, Breda, 
A. Diolen, idem 
C. de Kanter, idem 
M. Dijkers, Terheiden. 
A. Dirven, Prinsenhage, 
M. Bakkeren, idem 
B. Verlegh, Ginneken. 
A. v. d. Heiden, Breda, 
J. J. M. v. Gils cn A. C. 
J. Schuilei-, Raamsdonk, • 26.557 

Bergen-op-Zoom. 18 Juni, voor rekening 
der gemeente: lo. de levering van 80,000 stuks 
straatkeien; minste inschr. C. L. Asselbergs Wz.. 
aldaar, voor J 42.50 per 1000 stuks. Gegund. 

2o. de levering van 73,000 stuks straatklinkers; 
minste inschr. P. II. de Rijke, te Bergen-op-
Zooni, voor ƒ 12.72 per 1000 stuks. 

Utrecht, 20 Juni: het bouwen van eene 
remise en zeven woningen te Reenen, voor de 
Oosterstoomtrammaatschappij; ingekomen 13 
bilj., als: 
J. G. v. d. Geest, Amersfoort, ƒ 40,000 
L. J. Metz, Zalt-Bommel, » 39,987 
H. v. Rhijn. Naarden, » 39,200 
J. Rothuizen, Dorenwerd en W. Salomons, 

Oosterhout, » 37.960 
A. Lestrade en A. J . A. Engelkamp, 

Arnhem, » 36,700 
H. Dinkla, Buiksloot, • 85,700 
II. J. Nederhorst, Gouda, » 35,444 
J. J. de Gilde, Vianen, » 35,400 
K. Hollander, Gouda, » 35.200 
W. Zonneveld, Kralingen, » 35,200 
P. Leenders, Utrecht, > 35,100 
C. v. Stuijvenberg. Geldermalsen, > 34,800 
II. Wienhoven, Schiedam, » 34,450 

Ho „gez a ml 20 Juni, voor rekening der ge
meente: lo. het verbouwen der school en onder
wijzerswoning te Bovcnkalkwijk; ingekomen 7 
bilj., als: 
II. Meijer en J. II. Wachtendorf, Groningen,/ 4845 
A. Schreuder Jr., Groningen, en E. 

Schreuder, Sappemeer, » 4792 
J. Dieters en R. Dieters, Foksham, i> 4567 
.1. E. Wolrieh en II. Wolrieh, Hoogezand, » 4475 
A. Daanjeen E.ten HaveSr, Noordbroek, » 3798 
E. E. Warndcrs en T. Wamdei-s, 

Sappemeer, » 3759 
M. Tijms en II. Schroder, idem » 8759 

2o. de levering der voor die school benoodigde 
meubelen; ingek. 6 bilj., als: 
J. E. Wolrieh en II. Wolrieh, Hoogezand, ƒ 435 
H. Meijer en J. A. Wachtendorf, Groningen, » 415 
A. Schreuder Jr., Groningen, en E. 

Schreuder, Sappemeer, » 384 
E. E. Warndei-s en T. Warnders, idem » 826 
J. Dieters en R. Dieters, Foksham, » 315 
M. Tijms en II. Schroder, Sappemeer, » 198 

Assen. 20 Juni: het bouwen van eene kleine 
villa met kantoor, op een terrein aan de Bosch-
laan, voor G. van Baaien, onder beheer van den 
architect T. Boonstr.i; gegund aan den minsten 
inschr. D. Neisingh, te Assen, voor / 6550 
Raming « 6800 

Kralingen , 21 Juni, voor rekening van den 
polder Kralingen: lo. het uitbreken van de 
stoomketels, het helpen stellen van nieuwe ketels, 
vergrooten van het ketelhuis enz.; ingekomen6 
bilj., als: 
P. v. Linschoten, te Kralingen, ƒ 3232 
N. Pons, » idem » 3184 
C. Boer, » idem » 8082 
W. J. v. Dort en J. v. d. Lek, » idem » 2548 
Gebr. Lookhorst, » idem » 2482 
A. v. Staveren, » idem » 2429 

2o. het doen van eenige herstellingen aan de 
verschillende eigendommen van den polder; 
ingek. 6 bilj., als: 
C. Boer, te Kralingen, f 1990 
N. Pons, » idem » 1960 
W. J. v. DortenJ.v.d.Lek, » idem .1765 
Gebr. Lookhorst, » idem » 1898 
P. v. Linschoten, » idem t 1369 
J. Spruijt, » idem » 1349 

Breda, 21 Juni: het inrichten van den zolder 

van het nieuw klein arsenaal te Breda, tot op
berging van paardetuigen. onder het beheerder 
genie, aldaar; ingek. 8 
M. v. Zevenbergen, 
A. v. d. Heijden, 
J. R. Tirion, 
Raming 

Kaarden. 21 Juni 

bilj., als: 
te Breda, f 820 

j idem '» 815 
» Teteringen, » 775 

.> 850 
het maken van een ge

bouw tot woning van adjudant-onderofficier, 
strallokalen, bibliotheek en theoriezalen, bij de 
kazerne Promers, te Naarden, onder liet beheer 
der genie, aldaar; minste inschr. G. Tennissen, 
te Bussum, voor ƒ 7654. Raming ƒ 8500. 

liei-gi-ii-op-Zo'om. 21 Juni: het bouwen van 
een douanestation met woningen te Ossendrecht, 
voor de stoomti-ainmaatschappij Antwerpen— 
Bergen-op-Zoom—Tolen, onder beheer van den 
ingenieur-architect J. Schotel; ingekomen 6 
bilj., als: 
H. Hoppen brouwers, te Steenbergen, f 15,186 
W. Kloosterman, » Akkooi, » 14 950 
C. Bastiaausen, » Bergen-op-Zoom,» 14,589 
II. v. Rhijn, » Naarden, » 14,400 
II. Wienhoven, » Schiedam, » 13.980 
K. Hollander, » Gouda, » 13,879 

's-llage, 21 Juni: het inaken van een ge
bouw voor eenen stoommisthoorn en bijbehoo
rende woning bij de buitenhaven te Vlissingen; 
minste inschr. D. Bijl, te Vlissingen, voory 6928. 

Rotterdam. 21 Juni: het uitvoeren van verf-
werk aan lantaarnpalen en -armen; ingekomen 
5 bilj., als: 
W. Roodenburg, te Vlaardingen, f 1999 
M. H. EysvogcT, • • Rotterdam, » 1574.47'/, 
A. R. v.'d. Burg, » idem » 1423 
P. Groi-newegen, » idem » 1097 
J. Cleton, > idem » 1029 

Haardplaat, 21 Juni: het herstel, de ver
nieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, 
van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiings
werken aan de waterkeering van genoemden 
polder; ingek. 11 bilj., als: 
C. Fraeijenhove, te Neuzen, ƒ 9079 
J. Colijn, » Groede, » 8990 
J. Linzel, » Breskens, » 8888.88 
P. Monjé, » idem t 8864 
M. v. d. Hoek, » Neuzen, » 8787 
P. J. Visser, » Hansweerd, » 8745 
C de Wilde, » Kattendijke, » 8687 
Witte Hage, » Wissekerke, » 8500 
A. v. Beek, » Zaaiuslag, » 8400 
D. Tholens, » Neuzen, » 8180 
G. D. Bolier, » Sliedrecht, » 7986 

Breda, 22 Juni: het geheel af breken van den 
voorgevel van het Roomsch- burgerweeshuis, met 
optrekking van het oostelijk gedeelte en het 
maken van een jongensslaapzaal, onder beheer 
van den architect J. Lijdsman: ingekomen 17 
bilj.. als: 
l i . Dijkers, 
J. P. Kleiner, 
P. A. Oomes, 
Rijpaard, 
Tb. Kessel, 
Enen v. Riel, 
A. v. Gils, 
A. T. v. Dongen. 
J. v. Dienderen, 
J, J. Koopmans, 
C. de Kantel-, 
G. v. d. Velden, 
A. Dielen, 
W. v. Oosterhout, 
M. v. Sevenbergen, 
I. Mol, 
A. v. d. Heide, 
Gegund. 

Kralingen, 22 Juni: het geheel bestraten 
met klinkersteentjes van den Oudendijk; ingek. 
11 bilj., als: 
J. de Vries, Kralingen, / 10.181 
II. Jongenburger, Waddinksveen, » 8,960 
L. de Boo, Vrijenban, » 8,888 
A. v. Staveren, Kralingen, » 8,797 
C. M. Rozenburg, Naaldwijk, 1 7,983 
J. N. v. Tilburg, Leidschendam, > 7,890 
J. v. d. Vlugt, Dordrecht, » 7,785 
G. de Hoog, Gorichem, » 7,720 
A. H. Breis, Kralingen, . 7,227 

te Terheiden, f 11.800 
I Breda, 9 700 
» idem » 8,750 

8,611 » Ulvenhout, • 
8,750 
8,611 

1 Breda, • 8.430 
» idem • 8,292 
» idem 8,287 
B Prinsenhage, • 8,245 
» Breda, a 8,119 
» idem a 8.050 
B idem • 8.049 
n idem a 7.987 
i» idem • 7.903 
B idem • 7,778 
» idem B 7,650 
» idem 9 7,460 
j> idem a 7,441 
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ƒ P. Ponsen, Dordrecht, 
D. Yarkenvisser, Ouwerscliie, 

's-llage, 22 Juni. onder beheer van bet 
ministerie van waterst. enz.: lo. bet maket, van 
werken tot strooiuloiding in den bovenmond der 
doorsnijding van den Piekenwaard. onder de 
gemeente Alem; ingekomen 5 bilj., als: 
L Kalis Kz.. Sliedrecht, / 13.1500 
C. Visser Gz., idem » 12,651) 
A. w. Groot, Hintham, » 12.620 
j . v. Vnuren. Zalt-Bommel, n 11,285 
W. P. de Vlies, Rossiim, I 10.360 
Raming » 12,400 

2o. do uitvoering van werken tot nurinalisee-
ring van de Waal, onder Haaltenen Gameren; 
ingek. 8 bilj, als: 
F. K. Terwiiiilt, Pannci-Jon, 
A. Boor Wz. Sliedrecht, 
A. L. v. Wijngaarden l.lz., Sliedrecht. 
G. Spiering ('/.., Gameren, 
J, W. !t. Itaadinan. Nijmegen, en II. 

v. Anroov ,lz., Nienvvaal, 
A. O. lllivskos, Model, 
L. A. v. Ilaafton. Sliedrecht, 
W. P. de Vries, Rossiim, 

7,1101 4n. 1000 stère scherp- en 1000 stóre plaatzand, 
6.707 I G. Snoey, Krimpen, scnerpzand J 0.55 

plaalzaud • 0.40 
5o. hot verven van eenige gebouwen en brug

gen, in 3 perc: 
perc. 1, F. Sthalie, Schiedam, / 229 

» 2. P. F. v. d. Ilaiiuiie, idem » 385 
» 3. dezelfde, » 419 
Odijk.. 23 Juni: bot leveren van 700 M3grint 

in dtie |ierceelen, te weten 280 M 1 te Werk
hoven, 150 M» tc Odijk en 270 M> te Biuinik, 
voor het watci-sohap Rijn-on-Dijk. 

Perc. 1, Werkhoven; ingek. 3 bilj., als: 
por M ' 

II. v. v. Dam Hz.. Wijk-bij-Diun-stede 
t'. Werkhoven, Koten, 
II. v. Rooijen. idem 

Perc. 2, Odijk; ingek. 3 bilj., als: 
ƒ 65.500 
» 65.000 
» 61.980 
» 55,550 

Raming 
So. het verleggen tan een gedeelte di.j'k n u 

54.444 
53,575 
51,800 
49.880 
73,100 

— r l v . , . . . . . . . . i n.-ueeue UIJK van 
don Koord-Nieuwlandscheiipohleronder Maasland 
enz.; ingek. 14 bilj., als: 
M. I.. Veenenbos. ilrielle, 
II. de Waord. Niouwt nbiwrn, 
B. Voordondag Az.. Dordrecht, 
C. Versloeg. Hardinksvold, 
L. Kalis Kz. Sliedrecht, 
I.. Brand Dz.. Giesendam, 
\V. I.. Schram, Sliodroeht, 
C. Sterk Hz., Hoiikolum, 
A. Terwindt, Wost-Paniierilen, 
A. v. d. Movdcn Az.. Hardinksveld, 
G. Beenhakker Gz., Sliedrecht, en W 

II. Swots, Hardinksvold, 
C. Visser Gz., Sliedrecht, 
A. Boor Wz., idem 
J. Volgenilijk. Kralingen, 
Raming 

/' 2I.4C0 
» 23.200 
» 22,300 
» ^1,300 
» 21 300 
0 21,290 
0 21,000 
» 20,910 
» 20,900 
» 20,887 

» 20 879 
» 20,700 

1.99 
1.84 
1.68 

II. v. Dain Hz., Wijk-bij-Duurstede, 
C. Werkhoven, Koten, 
II. v. Rooijen. idem 

Porc. 3. Buiinik; ingok. 2 bilj., als: 

por Ml 
/' 2.04 
» 1.90 
» 1.74 

por H* 
/ 2.48 

2.09 
G. dc Bruin, Wijk-bij-Duurstede 
II. v. Rooijen. Koten, 

Do drie perceelen gegund aan den minsten 
Inachr. H. ». Rooijen, te Koten. 

Klrriknee, 23 Juni: het leveren 011 verwerken 
van 7975 schoepston stortsteen voor de oovei 
verdediging van het. district Borrondamiiie, i 
drie perceelen. 

Perc. 1, 1375 sclieepston stortsteen, te verdoelen 
tusschen raaien X en XI ovir 5500 M 1 oppor 
vlakte: ingekomen 7 bilj., als: 
C. F. v. Fraeijenhove. Neuzen, 
,1. v. Eek, Hardinksvold, 
C. Bolier Cz., Bniinisse, 
T. J. Smits Jz., Dordrecht, 
Kloos en Van Limhiirgb, Rotterdam 
Enen II. Trip, idem 
M. v. d. Hoek, Neuzen. 

» 20,300 Gegund. 
1 19,875 I Porc. 2, 3300 schoepston stortsteen tot over-
» 21,4001 storting dor uitgevoerde bezinking tusschen 

V1r. .-—1 ' , 
'ƒ 9074 

8448 
7730 
7600 
7550 
7500 

J 3870 
» 3860 
» 3732 
1 3520 
» 3396,25 
» 3381 
» 3190 

40 het wegriiiinei, vaneen in de M a a s t X ! » Z j B j ^ ^ ^ r t ' ^ 
bil als 8 " Ï B a r t M * ' ' <•>*•«*• 2 Erven H. Trip, Rotterdam J ' ' 
I i-' i7„„i„„ . „ T - •'• S l T 'its 'z., Dordrecht, 
L O o a a e T s t - f f i { '™ f f ^ ' f e s , N c u z ™ 

, . . , - , „ . 22 „mi:'hot bouwen van 3 burger- C. i d t S . X » 
wonnl,,,,,,,, aan don Zoetorwoudschen singel bij M. v. d. Hoek \"u,<-T 
Leiden onder behoor van don architect W. F. 1 Ge-uiid ' 
vanhier Heijden: ingek, ,13 bilj., als: | fo,c.' 3, 3300 schoepston stortsteen tot over N. Renswou, 
M. Splinter, 
A. Verhoog Jr., 
J. J. lo Maèr, 
P. Hussel bach, 
P. C. de Vrind, 
Clir. E. Vorhaaf, 
P. Gestman, 
N. Bink, 
C. .1. do Nio, 
C. v. d. Huist, 
M. Kaptoijn den Bou 

meestor. 
J. N. v. Tilbun 

rwro. o, oouu scneepston stortsteen tot over-
te Zoeterwoude, ƒ 16,500 • storting van uitgevoerde zinkstiikken, tusschen 
» Leiderdorp, » 15,410 raaien XI en XIII; ingek. 8 bilj., als-

. ïanr* I yrwPn H. Trip, Rotterdam, 
T. J. Smits Jz„ Dordrecht, 
A. M. Langevold, Hardinksveld, 
J. v. Strien, Zieriksee, 
C. F. v. Fraeijeiibove, Neuzen, 
.1. v. Eek. Hardinksveld, 
M. v. d. Hoek, Neuzen, 
C. Bolier Cz., Bruinisse, 
Gogu ml. 

Haarlem , 23 Juni, ondei 
ministerie van watei-staat enz.. o,. net uuvoeren 
van baggerwerk in den henedenmond van het 
Krabbersgat, behoorende tot de havenwerken in 

» Leiden, 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
• idem 
» idem 
» idem 
» Zoeterwoude, 

» Leiden. 

15,075 
14,775 

1 14.770 
1 14.687 
' 14.401 
1 14.400 
> 14,347 

14,190 
14,050 

.. 13,887 
„, ., Leidschendain, » 13,850 

den architect IL Reijgers; ingek. 6. hilj., als: 11tlkW"^"' * AurslSdam 

f 9898 
I 8448 
» 7953 
» 7800 
» 7730 
» 7500 
9 7500 
» 7300 

beheer van bet 
lo. bot uitvoeren 

te Enschedé 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

5100 
4999 
4870 
4594 

G. W. Wegereef, 
B. .1. Turin, 
H. ten Cato, 
J. Vossebeld, 
A. Jeimink. 
J. G. Meijer Gz., » luem 

Gegund aan A. Jouniiik voor ƒ 4870. 
Tilburg. 22 Juni: liet bouwen van ringmuren 

cn ijzeren hekwerken voor bot St.-Jozofsgosticbt; 
ingekomen 6 bilj., als: 

P. v. Riel, ƒ 4783 
C. v. Eyok, » 4780 
Ant. de Graaf, » 4740 
P. II. Verstoijiien, » 4670 
P. v. d. Heuvel, » 4600 
P. H. Klerckx, » 4036.64 
Gegund. 
Raming » 4200 

's-llage, 23 Juni: het maken van een wacht
en slaaplokaal, ten dienste van bet loodswezen 
te Neuzen; minste inschr. M. D. de Putter, tc 
Neuzen, voor f 1195. 

Nchiedam, 23 Juni: de levering van diverse 
materialen aan de gemeente j minste inschr. 
waren: lo. 60,000 Ben-Ahinkeien, E. Jansen en 
E. Bullion, Luik, ƒ 73.89 per 1000. 

2o. 150,000 vlakke 011 60,000 getrokken straat
klinkers, B. den Ouden, Opijnen, ƒ11.75 per 1000. 

80. boutwaren, F. W. v. d. Eist, Schiedam, 
massa f 1815. 

ƒ 5973 I A. Volker Lz., 
» 6213 III. Bennik Hz., 

1 Sliedrecht, 
' Utrecht, 

Dordrecht, 

ƒ 15,400 
> 15,390 
s 14,000 
0 13.4S0 
» 12,490 

10.700 
C. Bos Az., 
Raming 

2o het driejarig onderhoud van het jaagpad' 
c a . langs het Zuider- en een gedeelte van hot 
Noorderspaarne; ingek. 6 bilj., als: 
1 Ü „ . . , . . per jaar J. S. v. Velthiiijzon, te Haarlem, J 737 
J. P. A. Xeiisscn, 
C. Bos, 
G. Balzen de Vaal, 
J. H. Daudeij, 
Raming 

T u i l , 23 Juni, 

idem '» 730 
» Haarlemmermeer, » 673 
• Haarlem, 11 669 
• idem » 511 

» 700 
. .« „..,„, voor rekening van de 

Tielerwaard: lo. het gedeeltelijk dichten van een 
wiel aan don Waaldijk, ondor llaaften; 
hoogste inschr. .1. Vink, Andel, ƒ 10,700 
minste » C. van Es, Hei-wijnen, » 6,267 

2o. bet maken van een griutlosplaats aan den 
Waaldijk, onder Vuren; 
hoogste inschr. J. Qwint, Ochten, 
minste * B. Sterk, ticukelum, 

to. bot verhoogen en verzwaren 
bermen onder Vuren en Dalem; 
hoogste inschr. A. J. de Groot Jz., 

Hardinksveld, 
minste > F. II. Swets, idem 

Zwolle. 24 Juni, onder beheer van nei 
ministerie van waterst. enz.: lo. bet verbeteren 

ƒ 3800 
» 1825 

van twee 

van den uitloop der Staphorster uitwaterings" 
sluis en de herstelling van de aanlegplaats,.,, 
buiten de schutsluizen, te Zwartsluis; ingek 6 
bilj., als: 0 ' 

te Zwolle, ƒ 6500 
» klem • 6990 
11 Moppel, 1 Sana 
» Lemmer, > 5853 
» Genemuiden, 0 66(10 
» Steenwijk, 

B I J V O E G S E L 

A. Bloks, 
C. ter Horst, 
-I. Otten, 
A. S. de Jong, 
A. Bekendaiii, 
F. Aberson, 
Raming » 6000 v nuu 

2o. het aanbrengen van voorzieningen aan de 
kanaulboorden van de Willemsvaart; ingok. II 
bilj., als: 
A. A. de Lange, te Lemmer, f 4050 
II. II. Visser, > idem » 380(1 
F. Aberson, Steenwijk, » 3297 
A. Bekendam, 0 Gonemuiden, » 325:1 
A. Blocks, > Zwolle, I 32011 
G. Kamphuis, » idem » 3192 
J. Otten, » Moppel, » 3180 
G. v. Unen, » Zwolle, » 3097 
D. Bruins, » idem » 2995 
C. ter Horst, » idem » 2970 
A. S. de Jong, » Lommer, » 2907 
Rammg » 8100 

Nijmegen, bot afbreken en wederopbouwen 
an een winkelhuis met bovenwoning aan de 
Korenmarkt, ondor beheer van den architect D. 
Semmelink; ingek. 4 bilj.. als: 
J. Mulder, te Arnhem, ƒ 3760 
E. J. Wijers, » Nijmegen, i> 3065 
J. v. d. Peppel en J. B. Smits, » idem » 3000 
J. v. Ginkel, » idem » 2760 
Gegund. 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 2 JULI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
MninifliiK, A\ J u l i . 

IJzcndijke (Zeel), te 11 uren, door burg. en weth.de levering van: 
lo. 80,000 keien, afkomstig uit de groeven van Quenast of Lessmes, 

Ce soort, groot 10 bij 12 cM. op den kop, 4 a 6 c.M. ondervlak en hoog 
10 a 12 Col 

2o. 210 meters lengte borduurrand of kantsteen, uit de groeven van 
Lessines of Doornik, elk stuk lang minstens 69 cM., dik 12 en hoog 
20 a 25 i.M.: 

3o. 15,000 goede harde; Uselstraatklinkers (Uselvorm). 
Heppel, te 11 uren, in het lokaal van Z. Leene, Kleine Oever: het 

bouwen van een nieuw lokaal in de Nieuwehovon op den Grooten Oever 
aldaar, met bijlevering van materialen. Aanw. gehouden. 

Ouwerechle, te 11 uren, door den architect Jac. van Vessem, te 
Kralingen, in het koffiehuis van Kraat: het amoveeren van oude stallen 
en het daarna opbouwen van een nieuwen koe- en paardenstal met 
toebehooren op de boerderij «Voelust', aan den lieukeldijkschemveg te 
Üuwerschie, toebehoorende aan >1. A. Hooger brugge. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van ijzerwerk voor onderstellen van goederen-, platte-, langhout-, zand
en veewagens, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: de verbouwing der meisjes
school 2e klasse, aan de Breestraat en levering van bijbehoorende 
meubelen, in 2 perceelen. Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. 
gehouden. (Zie advert, in *°. 25.) 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van eenige 
herstellingen en verfwerken aan het gebouw op de Stadstimmerwerf. 

Lelden, te 2 uren, in het café du Theatre, aan de Oudevest: het 
bouwen van eene bergplaats voor ijs, eene werk plaats, loods, schoeiingen 
en verdere werken op net terrein van perc. no. 73 aan de Haarlemmer-
trekvaart, gem. Oegstgeest. Aanw. gehouden. 

Zwolle, te 6 uren, in hotel Voskamp, in de Voorstraat: de verbou
wing van een woonhuis voor E. II. Otté, in de Kam perstraat, aldaar. 
Aanw. gehouden. 

Dinsdag, 5 Ju l i . 
Gorichem, tc 10 uron, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

op het bureau der genie: het bouwen van een artillerieloods met wach-
tenwomng bij het werk aan den Diefdijk. Hilj. inzenden uiterlijk 4 
Juli, vóór 3 uren. Kaming ƒ 560U. 

Goes, te 1 uur, door het dijksbest. van den Jacobpolder, in het hotel 
de Zoutkeet: het vernieuwen en herstellen der aarde- en kramwerken 
aan voornoemden polder. Inl. bij den opzichter Le Clerci|, te Krniiungeu. 
Aanw. 4 Juli, te 10 uren. 

Deventer, te 2 uren, bij A. Duijm, voor II. W. Costermans: het 
verbouwen van zijn huis, gelegen Mil de Lange-Bisschopstraat. Aanw, 
gehouden, 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van 160 retort-mond
stukken en 1800 moerbouten, ten dienste van de uitbreiding der ge
meente-gasfabriek, aan den Oostzeedijk. 

Woensdag, B Jul i . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van tien kribben, het verlengen van vier rijkskribben en het 
verlengen, verbroeden en verhoogen van één particuliere krib, tot ver
betering van de rivier den Gelderschen IJsel, tegenover den Hoenwaard, 
boven Hattem, tusschen de kilometerraaien 96 en 98. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, tes~Hage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. 
Aanw. gehouden. Kaming /' 14,400. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit
voering van werken ter vei betering van de rivier de Maas, onder de 
gemeenten Beegden en Buggenum, hertogdom Limburg, achtereenvol
gens tusschen de kilometerraaien 73 en 75 en 82 en 83. Inl. bij den 
hoofd ingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Verweij, te Vucht, 
en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. gehouden. Raming ƒ 11,300. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het uit
diepen van een gedeelte der spoorweghaven te Fijenoord. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Rotterdam. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 35,000. 

Middelburg, te i 1 /2 uren, door den kerkeraad der Ned. Geref. kerk 
(doleerende): het bouwen eener kerk met bijbehoorende werken. Aanw. 
gehouden. 

Nemen, te 2 uren, door het best. van den De-Loospolder, gemeente 
Hoek, in het logement bij II. A. E. Suzijn: het maken der gewone 
onderhoudswerken en van werken tot d Ü ks ver be tering aan de water
keering van voornoemden polder over '87/88. Aanw. 5 Juli, te 10 uren. 

Wagenborgen (Gron.), te 4 uren, door kerkvoogden der Herv. gem., 
m i . Schuur: het verven van de kerk van binnen. Aanw. te 2 uren. 

Donderdag, 7 Jul i . 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

bet gebouw van het prov. best.: het bouwen eener ophaalbrug met 
pinetselde landhoofden en ijzeren bovenbouw over de iveelgracht van 
het fort Oostoever te Nieuwediep, ter vervanging van de houten rol brug 

87, behoorende tot de werken van het Noord-Hollandsch kanaal. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Weleker, te 
Alkmaar. Aanw. gehouden. Raming f 8000. 

Weudrlchem, te 11 uren. door ourg. en weth.: het slaan van 
•ïortonpijpen met bijlevering der pijpen, broekstukken enz., van drie 
pompen op het gehucht Oudendijk (herbesteding). 

Nieuweramstel, te 12 uren, door den bouwkundige P. van der 
' het, in het café van Keukeler: het bouwen van een woonhuis aan de 

Weesperzijde, hoek Schoolstraat, aldaar. Inl. bij genoemden bouwkun
dige, Jacob-van-Lennepkade 13, Amsterdam. 

Vrijdag. 9 Juli . 
steeuderen. te 12 uren, ten huize van A. Heezen: het bouwen eener 

school voor C'. N. onderwijs, aldaar. 
Wansuerd (Fr.), te 12 uren, door het best. der vereeniging voor 

vrij Geref'. onderwijs, bij I'. J. Meindertsma: het afbreken van een blok 
woningen en het daarterplaatse bouwen van eene school met 2 lokalen, 
te Wanswerd. Aanw. 5 Juli, te 12 uren. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden van het postgebouw te Groningen, van den dag der goed
keuring der aanbesteding tot en met :ll Maart '90. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. gehouden. Raming /*972. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat ent.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw te Enk-
huizen, van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 
Maart '90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 630. 

'a-llage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: bet 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw te Zwolle, 
van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met ;il Maart 
'90. Inl. bij dm rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 
gehouden. Raming f 1450. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw te Delfzijl, 
van den dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met l:i Maait 
'90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te's-Hage. Aanw. 
gehouden. Raming J 547. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhouden van het post- en telegraafgebouw te Doesburg, van den 
dag der goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maait '90. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 545. 

'o-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden van het post- en telegraafgebouw te Ahneloo, van don dag 
der goedkeuring der aanbebesteding tot en met 31 Maart '90. Inl. bij 
den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 4 Juli, te 
12 ureu. Raming ƒ 1020. 

's-llage, te 1 uur. door hot ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en hei-stellen van het post- en telegraafgebouw te l.lmuiden, 
van den dag der goedkeuring der aanhestedinir tot en met 31 Maart. 
'90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te's-Hage. Aanw. 
gehouden. Raming /' 841. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: het 
onderhouden en herstellen van het post- en telegraafgebouw te Hoorn, 
van den dag der goedkeuring tier aanbesteding tot en met 31 Maart 
'90. Inl. bij den rijksbouwmeester in het ie district, te 's-Hage. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 1054. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het rioleeren van een ge
deelte van de Van-Ostadestraat. te 's-Hage. Aanw. 6 Juli, te 10 uren. 

Uriel (Geld.), te l uur, door burg. en weth.: het bouwen van een 
gemeentehuis. Inl. bij den architect D. Semmelink, te Nijmegen. 

Zaterdag, « Ju l i . 
Deventer, te 11 uren, door bestuurders der schouwburgvereeniging, 

op den foyer van den schouwburg: het wrbouwen van den schouwburg 
en de concertzaal met tooneelgebouw en eenige daar bij behoorende werken. 
Inl. bij den architect G. te Riele Wz. Aanw. 4 en 9 Juli. te 10 uren. 

Sleuwpeert (Z.-IL), te 1] uren, door den architect J. J. Mulder, te 
Ameide, iu het kofliehuis van L. van C'ampen: het bouwen van een 
dubbel woonhuis met bijlevering van alle materialen. Aanw. 6 Juli, te 
U1., uren. 

Illndeloopen, te 11 uren, door burg. en weth.: het verrichten van 
onderhoudswerken aan de sluis en haven, aldaar. Aanw. gehouden. 

Wilderviink (Gron.), te 5 uren, door het best. van het waterschap 
het Wildervankster participanten verlaat, in het verlaatshuis: a. het 
verlengen van het kanaal door de Wildervankster Dalleu, het graven 
eener afwateringsloot en het maken van dammen in de wijken; b. het 
maken en leggen van drie houten afwateringsduikers; c. het maken van 
twee draaibruggen met ijzeren bovenbouw, een dubbele batten en twee 
toopdraaien. Inl. bij den architect C. Brill, te Nieuwe-Pekela. Aanw. 
8 Juli. 

's-llage, door de architecten J. Stok & Zn., namens regenten der 
Loui:*astichting: het maken van een gebouw, ten behoeve van boven
genoemde stichting. (Zie advert, in n9. 26.) 

Henaldum (Fr.), bij den rijksveearts G. v. d. Meulen: het bouwen 
van een huis met wagenhuis enz., aldaar. Aanw. 7 Juli, te 11 uren. 

Dlemerbrug (N.-H.), door het best. van den Oiemerpolder: delevering 
van 350 W grove puin en 100 M 3 zand, te storten langs de kade aan 
den Diem. 

Haandag, 11 Jul i . 
's-Hage, te ll1/» uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het bezinken en bestorten van een 
gedeelte van den oever vóór den Zwartewaalschen zeedijk op het eiland 
Voome, behoorende tot de zeewerken in de provincie Zuid-Holland. ïnl, 
bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, don ingenieur, te 
Brielle, en den opzichter Kooreman, te Nieuwenhoorn. Aanw. 4 Juli. 
Raming ƒ 3500. 

Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het rioleeren van den Vlaszak en den Beierd, met het leveren en 

leggen van trottoirbanden en het doen van bestratingen in die straten; 
2o, het rioleeren van een gedeelte van de Verlengde-Sophiastraat en 

een gedeelte van de Verlengue-Boschstraat, met het leveren en leggen 
van trottoirbanden en het doen van bestratingen in die straten; 

http://weth.de


DE O P M E R K E R . DE O P M E R K E R . 

80. het maken en leveren van 150 houten privaattonnen voor de 
gemeentel einiging. 

lui. hij den gemeente-architect Aanw. s Juli, te 10 uren. 
Dinsdag. 12 Jul i . 

'•-Hage, te 11 uien, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, op het bureau der genie: het inrichten van lolden tot tuigen-
kamers in kazernen voor bereden wapens te 's-llage. Bilj. inzenden 
uiterlijk 11 Juli. voor 3 uren. Raming ƒ 970. 

'••Hage, te 2 uren. door het ministerie van justitie: liet bouwen 
van een rechtsgebouw eu achtergelegen huis van bewaring, te Zutfen. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor "de gevangenissen en rochtsgebou-
wen, ti' 's-llage. Raming / 105,500. (Zie adcert. in »». 20.) 

's-Hage. te 2 uren, door bet ministerie van justitie: bet bouwen 
van een huis van bewaring te Nijmegen, inl. bij den ingenieur-
architect voor de gevangenissen en rechtsgebouweu, te 's-Hage. Aanw. 
8 Juli, te IU;, uren. Raming I' 11,000. {Zie adcert. in n«. 27.) 

Woensdag, 13 J u l i . 
's-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken eener ligplaats voor diepgaande zeeschepen in den boven mond 
van hot Scheur beneden Vlaai-dingen, behoorende tot de werken ter 
verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den adjunct-inge
nieur Francois, te Hoek-van-Holland. Aanw. 6 Juli, te 12 uren. Raming 
/ 13,000. 

ItniMi ei ii te 12 uren, door burg. en weth.: het dempen van het 
gedeelte gracht van het Schilwijk tot dc Appelmarkt, het maken van 
een gemetseld hoofdriool, kolken, afsluitingen van de vaarwaters enz., 
benevens het doen van bestrating, verstrating en het verlagen van de 
brug «de Zwaantjespoet", met bijlewring van materialen enz. Aanw. 9 
Juli. te 11 uren. 

Kloten, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
scho tl voor openbaar lager onderwijs. Inl. bij den architect J. P. 

P. Dijkstra, te Sloten. 

het maken van eene 
Aanw. 11 Juli, tc 3 

bn 
Hogondijk. tc Sneek. en den gemeeiiteopzicliter E, 
Aanw 12 Juli. te 2 uren. 

Eindhoven, te 3 uren, door burg. en weth.: 
vaste brug mot keibestrating over den Dommel, 
uren. (Zie adeert. in n°. 27.) 

Urogeham (Fr), te 3 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente: 
liet verbouwen van het achterste gedeelte dor pastorie. Aanw. 9 Juli, 
te 3 uren. 

'a-Hoarh . te 7 uren, door Scbrakamp en Verhagen, in het koffiehuis 
het Groenhuis: het bouwen eener bierbrouwerij met aanboorighcden 
nabij de Muutilstraat, te 's-Bosch. Inl. bij F. iloenselaars. Aanw. 7 
Juli. tc 11 uren. 

Donderdag . 14 Ju l i . 
Iloi irlrm. te 9 uren, door burg. en weth.: het doen van eenige 

werken tot uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats, bestaande 
hoofdzakelijk in het maken van twee vijvers, het steken en-ter plaatse 
verwerken of opslaan van zoden en zwarten grond, het leggen van zoden 
op de vijvertaluds enz., op een stuk weiland ten noorden van het 
Spaansch Vaartje, tusschen den landweg door den Schotervcenpolder, in 
den Scboterstraatweg. Aanw. 8 Juli, te 10 uren. 

Helft, te 11 uren. door don eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage. op het bureau voor de schutterij: het doen van voorzieningen 
aan militaire gebouwen enz., te Delft. Bilj. inzenden uiterlijk 13 Juli, 
vóór 3 uren, bij den hoofdopzichter van fortificatiën, aldaar. Raming 
ƒ 4090. 

Menaldum (Fr.), te 1 uur, door burg. en weth. van Mcnaldiunadeel: 
het vernieuwen van 112 M. straatweg tc Berlikum. 

Vrijdag, 13 J u l i . 
'a-Hage, tc 1 uur. door het ministerie van watei-staat enz.: het 

herstellen on verbeteren van Rijkstolcgraallijnen in Friesland en Overijsel. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf 
te 's-Hage. en bij don inspecteur, te Leeuwarden. Raming / 1120. 

4 vel .Zeel.), door A. v. O. Kruijsse. ontvauger-grilfier van den polder 
Koegors c. a.: de levering van p. m. 100 , \ l s onderhoudsgriiit voor 
den jiolder Koegors c. a., vrij op den wal aan het Langerek en Axelsche 
Sassing. 

Dinsdag. 11» J u l i . 
Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van een gedeelte 
van het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart, tusschen de Beilervaart 
en de Veenhoopshrug (van paal no. 29 -f- 60 M. tot paal no. 82 + 
70 M.) Inl. bij den hoofdingenieur, te Zwolle, en den ingenieur Casten
dijk. te Assen. Aanw. 12 Juli, te 11 uren. Raming / 42,000. 

Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan Int 
het gebouw van het prov. best.: het maken van veranderingen aan 
zeven diaaibruggen, gelegen in het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart. 
en bijkomende «erken. Inl. bij den hoofdingenieur, te Zwolle, en den 
ingenieur Castendijk, te Assen. Aanw. 12 Juli, te 11 uren. Ramin•• 
J 16.760. 

Woensdag, tO J u l i . 
'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van watentaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk iu het bed van dc rivier de Waal, onder 
Varik en Hurwenen, prov. Gelderland, tusschen de kilomcteriaaieii 69 
en 72. inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den inge
nieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 13 Juli. Raming ƒ 22,900. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
bouwen van een uitwaterings- en inlaatsluis aan de Scheisloot nabij 
Keizersveer, onder de gemeente Raainsdonk, provincie Noord-Brabant. 
Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van den Maas
mond, te 's-Bosch. Aanw. 13 Juli, tc 12 uren. Raming /' 28,350. 

'•-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: 
lo. het bouwen van eene scheepvaartsluis aan hot Oude Maasje nabij 

Keizcnvecr, onder dc gemeente Raainsdonk, provincie Noord-Brabant. 
Raming ƒ 126,500; 

2o. het bouwen van eene dubbele uitwaterings- en inlaatsluis aan het 
Oude Maasje nabij Keizersveer, onder de gemeente Raamsdonk, prov. 
Noord-Brabant. Raming ƒ 49,800. 

Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van den Maas
mond. Aanw. 13 Juli, te 12 uren. 

Donderdag, XI J u l i . 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, aldaar, op het bureau der genie: het doen van 
voorzieningen aan het ambulance-magazijn, te Amsterdam. Bilj. inzenden 
uiterlijk 20 Juli, vóór 3 uren. Raming /' 850. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene woning voor den 
hoofdmachinist van den Rijksstooinwatermolen te Schellinkwoude. be
hoorende tot de werken van het Noordzeekanaal. Inl. bij den hoofdinge
nieur, te Haarlem, en den ingenieur De Bruyn, te Amsterdam. Aanw. 
14 Juli. Raming ƒ 6140. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van marine: aan het 
gebouw van het prov. best : het maken van een gebouwtje tot red
ding van schipbreukelingen, op het noorderstrand van de Boschplaat, 
bij Terschelling. Inl bij don hoofdingenieur van den waterstaat, te 
Haarlem, en den ingenieur, te Alkmaar. Aanw. 14 Juli. 

Vrildag, H J u l i . 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

liet gebouw van het prov best.: het hestortcn van een gedeelte 
zeewering te Vlissingen. behoorende tot dc zeewerken in de provincie 
Zeeland lui. bij den hoofdingenieur in het 11c district, te Middelburg, 
en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 14 cn 16 Juli. Raming ƒ 400Ó. 

Woensdag, 23 J u l i . 
'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: liet 

maken van 14 kribben tot verbetering van de rivier den IJsel, bij 
Westervoort, tusschen de kiloiueterraaien 1 en 7. Inl. bij hoofdingenieur 
Van Diesen, te 's-llage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 
20 Juli. Raming / 5600. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen van sporen en wissels en het maken van eenige bijkomende 
werken op het station Geldcrinalsen. Inl bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den sectie-ingenieur, te 
Amersfoort. Aanw. 19 en 20 Juli. te 12 uren. 

Donderdag, 2* Jul i . 
'•-Bosch, door het prov. best van Noord-Brabant: het uitvoeren der 

noodige werken tot het vervangen van de grintbaan door eene keibe
strating op een gedeelte van den provincialen weg van Werkendam 
naar Dossen te De-Werken. Raming ƒ 5168. 

A F L O O P 
VAN 

AAN BESTEDINGEN. 
Leeuwarden, 17 Juni: bet verbouwen van 

het buis A. no. 41 op de Tuinen, onder beheer 
van den architect J. D. Bruns: ingekomen 5 
bilj., als: 
H. Stellens, te Leeuwarden, /' 3431 
D. Smit. » idem » 3215 
C. F. Schwaner, » idem » 2869 
H. Beekman. I idem » 2534 
A. Bakker, » idem » 2481 

Gegund aan H. Beekman. 
Oldemarkt , 21 Juni: liet verbouwen en ver

grooten der openbare school te Ossenzijl; ingek. 
6 bilj.; minste inschr. L. Brugge, te Ossenzijl, 
voor J 3897. Gegund. 

Rotterdam. 21 Juni: het bouwen van twee 
scholen met toebehooren bij de school aan dc 
Van-Oldenbarneveldstraat: ingek. 6 bilj., als 
t. v. d. Vlugt Jr, 
W. G. C. Hilkes, 
F. Krijgsman. 
A. Looijmans, 
W. Zonneveld, 
C. J. v. Tussenbroek, 

te Dordrecht, 
» Rotterdam, 
v idem 
» idem 
B Kralingen. 

Rotterdam. 

ƒ 7940 
» 7680 
i 7495 
• 7441 
» 6940 
» 6760 

Groningen. 24 Juni: het maken eener 
winkelpui en verdere vertiminering aan en in 

de behuizing, get. lett. E no. 69 in de Heere
straat, onder liehecr van den architect K. 
Iloekzema: ingek. 13 bilj., als: 
I). S. lliddens, 
A. Wichers, 
M. Scheen, 
I). Dalmolen. 
E. W. Wietzeina, 
J. Werkman, 
E. Poten, 
J. Poelman, 
J. lbelings, 
'T. Y. Jelsma, 
D. Janssen, 
II. Meijer, 
H. Schel tent, 
Gegund. 

Almeloo, 24 Juni: het bouwen van een 
sigarenfabriek en woonhuis, voor Gebr. Kloek; 
ingek. 9 bilj., als: 
K. M. S|»oor, 
Wed. M. Westenberg, 
E. Schollen & Zn., 
Barneveld en Schreun. 
H. A. Witzand. 
C. Eek hardt, 
J. Nijhoir, 
E. Eshuis, 
J. Fikkert, 

Niet gegund. 

te Groningen, ƒ 2843 
» idem » 2634 
o idem » 2476 
i idem > 2380 
n idem • 2343 
» idem i 2333 
» idem » 2297 
B idem > 2290 
t idem » 2279 
» idem » 2179 
• idem » 2087 
> idem > 2047 
» idem » 1989 

te Almeloo, 
i idem 
» idem 
B idem 
I idem 
» idem 
i idem 
» idem 
• idem 

/ 9900 
» 9764 
» 9675 
i 9634 
• 9632 
> 9525 

9525 
» 9361 

Leeuwarden. 24 Juni: het amoveeren van 
het gebouw lett. I' no. 428, aan het Noordvliet, 
en het daarterplaatse bouwen van een woonhuis, 
onder beheer van don architect J. D. Bruns; 
ingekomen 10 bilj., als: 
K. P. Blanksma, 
J. Franzen, 
A. J. Vist 
G. Nijsloot, 
Jansen en Altena, 
A. Bakker, 
H. v. d. Heide, 
J. Ph. Stoett, 
F. Kuipers. 
E. v. il. Kooi, 
Gegund. 

'••Hage, 25 Juni: de levering van houtwaren 
aan de Rijkswerkinrichtingen te Veeniiuizeu: 
ingek. 7 blij., als: 
W. Vink. te Meppel, f 1610.65 

tc Leeuwarden, f 2115 
» idem » 1861 
B idem B 1720 
» idem » 1692 
» idem » 1624 
B idem » 1581 
» idem B 1459 
» idem > 142G 
B idem M 1335 
B idem B 1088 

J. v. Bon Bz., 
L. Eindhoven, 
Eindhoven, 
B. Timmer, 

o Plaiikensloot, » 1597 
» Zwolle, » 1555 
» idem » 1523 
» Meppel, » 1485 

De Boer en De Groot, » Hoogezand, i 1423.72 
B. Loos & Zn., » Blokzijl, > 1400 

Rotterdam, 25 Juni, voor rekening van den 
polder «Prins Alexander": lo. het onderhoud 
der kunstwerken, 4 stoomgemalen met woningen 
alle bruggen enz.; ingek. 6 bilj., als: 

Gebr. Lookhorst te Kralingen, ./ 2330 
L. Luijendijk, » Nieuwcrkerk, • 2249 
P, v. Linschoten, » Kralingen, B 1945 

Huis, » Kapelle, B 1887 
W. v. Verre, « idem B 1886 
W. J. v. Dort, • Kralingen, • 1838 
Gegund. 

2o. het onderhoud der dijken en wegen, uit
gezonderd de grintwegen; ingek. 4 bilj., als: 
G. I. de Leeuw, te IJselmonde, ƒ 2230 
F. Veizeijden, » Kralingen, B 2150 
A. II. Breijs, • idem 
VV, l-ohe, » idem 
Gegund. . 

Bergen-op-Zoom. 25 Juin 

G. Spoelstra. 
2135! A. Schaafsma, 
1925 i Gebr. V. d. Meer 

L. J. Strak, 
het bouwen eener | Gebr. .1. en J. 

P. Dronkers, ƒ 1600 
I'. J. Thennis, » 1564 
P. J. Staal, » 1562 
G. Meertens, • 1497 
J. 1'. Panny, » 1480 
Gegund. 

Harlingen, 27 Juni: het herstellen var, de 
Lainmertwarndcrbrug, voor rekening der ge
meente; ingek. 9 bili., als: 
W. Lammen, te Koksdorp (Tessel), ƒ 3976 

...erdekte rijbaan, aldaar, onder het beheer der] Posthuma, 
genie, tc Breda; ingekomen 11 bilj., als: I G. Anema 
'lb. A.v. Ravestein, te 's-Bosch, 

Naarden. 
» Dordrecht, 
« idem 
B Steenbergen, 
> Gouda, 
B Dordrecht, 
» Brielle, 
» Bergen-op-Zoom 
« idem 
« idem 

25,860 I Chr. 
25.723 

II. v. Rhijn, 
D. J. Kwak, 
J. J. Kooijinans. 
W. Lock, 
K. Hollander, 
A. du Vijl). 
M. L. Veenenbos, » Brielle, « 24979 
C. Bastiaanse, » Bergen-o|i-Zoom, B 24,486 
J. J. Hornstra, » idem B 23,369 
A. Gorren, « idem • 21,644 
Raming » 27,000 

Haarlem . 25 Juni: het doen van eenige ver
anderingen aan het perceel no. 10 in de Helm-
brekersteeg, onder beheer van den architect A. 
van der Steur Jr.; ingek. 13 bilj.. als: 
J. S. v. Velthuijsen, te Haarlem, 

ƒ 26,690 I F. .1. Schaafsma. 
B 26,314 i II. Moniman, 
B 26,040 Gegund. 
B 25,997 1 Workum, 27 

» Harlingen, 
idem 
idem 
idem 

idem 
Midliim. 
Harlingen, 

idem 

36H4 
3590 
3588 
3539 

3528.50 
3486 
3474 
3438 

in steen in hout 
.1. Monster, Vreeswijk. / 11,200 
P. Andriessen, Hilversum. ' 9.900 J 9200 
.1. Saltzer. idem 9.700 8900 
H. II. Hulsman. Ter-Aa, 9.460 
J. Iligter, Ouderkerk ad. Amstel, 9,800 8500 
W. Bokhoven, Gouda. 9,300 8300 
N. E. Gerwig. Brcukelen, 8,700 7900 

i P. Leenden, Utrecht 8.613 7113 
E. Scheepbouwer, idem 8.280 7190 
S. v. Soest, Mijdrecht, 8,218 7800 
II. Dinkier. Buiksloot. 8.200 74'JO 

i K. Hol. Tienhoveii, 8,188 7000 
IH. Griffioen, Breukelen. 7,990 0666 
Raming 9300 8400 

Gegund in steen aan II. Grillioen. 

Juni: het bouwen van eene 
25',880 : kerk met consistorie- en kosterskamer, voor dc 

beheer van den 

J. H. D. Kruijshaar, 
P. P. Verberne, 
C. Elllërs & Zn., 
Verhagen en Van 't Wout 
C. Cobelens, 
J. P. A. Nelissen, 
A. Captein, 
Martens & Zn., 
J. J . v. Schrijnde), 
J. v. Ek & Zn., 
H. v. Es, 
J. Poolman, 

Gegund aan H. 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

B idem 
» idem 
» idem 
B idem 
» Heemstede, 

Es, te Haarlem, 

/ 2200 
B 2100 
B 2002 
B 1998 
B 1945 
B 1839 
. 1773 
B 1735 
B 1670 
B 1638 
» 1549 
B 1535 
» 1230 

in gekomen 14 bilj. als: 
te Leeuwarden, ƒ 9140 

9 Hindeloopen, B 8986 

Workum, B 8638 
> Koudutn, B 83*3 
B Oudemirdum, ., 7876 
« Hemelum, B 7700 
• Bolsward, » 7240 
1 Hbja, . 7237 
s Wons, B 7297 
s Workum, B 7185 
1 idem » 7095 
s Arum, 1 6991 
» Warns. » 6940 
• Bolsward, B 6210 Bolsward, 

» 7097 

Tilburg, 25 Juni: de levering van 268.000 
gréskeien voor het aanleggen van trottoirs, van
wege de gemeente, is gegund aan de lirma L. 
Goflin & Co., te Luik, voor / 6569. 

Utrecht, 25 Juni: het verrichten van ver
nieuwingen »n lierstellingenaaneeiugegemeente- trottoirs in de 
gebouwen; ingek. 3 bilj., als: 
O. Kiihne, te Utrecht ƒ 10,549 
C. v. Straten, » idem, i 9,341 
II. Vermeer, B idem, » 7,940 
Gegund. 

Amersfoort, 27 Juni: het bouwen van eene 

A. Haar, 
W. C. Beermans, 
J. C. v. Eijbergcn, 
G. Prins, 
A. Versehuure, 
J. B. F. Lensing, 
J. Klaarenbeek, 
J. H. Boks, 
L. v. Achtcrbergh, 
H. Heijligers, 
VV. v. d. Kooi, 
Chr. Lensing, 
Gegund. 

Breda, 27 Juni 

! bilj., als: 
te Wageningen, f 12.400 
> Baarn, t 12.175 
D Amersfoort, 9 11,870 
m idem • 11,490 
9 Bussum, 1 10.986 
1 Amersfoort, • 10,750 
9 idem • 10,725 
9 idem 10,045 
» idem 1 9,900 
B idem • 9.G89 
9 idem 9 8,980 
9 idem 9 8.973 

architect J. Bogtstra; 
W. Hoekstra, 
Wienerts en Smit, 
Bastien en S. W. de 

Boer, 
.1. J. de Jong, 
R. .1. Baukema, 
J. W. v. d. Mculen, 
R. Feenstra. 
Joh. v. Dijk, 
R. v. d. Weide, 
Groenhof. 
D. v. d. Wal, 
G. J. v. d. Leij, 
Schrale, 
Jorritsma en Vos, 
Raming 

Breda. 27 Juni, voor rekening der gemeente: 
lo. het leveren van 74.000 ijzersteentegels tot 
bestrating van trottoire; ingek. 6 hilj., als: 

per 1000 
M. Luijten, tc Lekkerkerk, / 84.99 
A. S. Keij. B Rotterdam. I 83.45 
Van den Honert en 

Punt, B Amsterdam. B 82.64 
W. KleVj & Zn., B Rotterdam, B 82 — 
A. S. Keij, B idem » 79.87 
De Lint & Co., B idem I 7795 

2o. het bestraten met ijzersteentegcls van 
nieuwe straten; ingekomen 3 

bilj., als: 
Th. Kessel, te Breda, ./ 517 
M. Bakkeren, » Prinscnhage, B 415 
W. Bouwens, B Breda, • 292.50 

3o. het vervangen der keien door ijzersteen-
tegels op de trottoirs in dc Visidimarktstraat, de 
Reigerstraat en de Catharinastraat; het verwer
ken der uitkomende keien in de Veemarkt-
straat en de Veemarkt en het veretraten der 
oude keien uit de Veemarktstraat en de Veemarkt 
iu ile Houten Tenten en in de Pasbaan; ingek. 
4 bilj.. als: 
Tb. Kessel, te Breda, / 1497 
W. Bouwens, » idem » 1352 
B. Verlegh, » Ginneken, B 1350 
M. Hakkeren, » Prinscnhage, » 1132 

4o. het verbouwen van het gebouw van de 
voormalige stads-apothcek in de Halstraat. tot 
woning voor het hoofd der openbare school; 

het bouwen van een boeren
huis aan den straatweg naar Ginneken, onder 
beheer van den architect J. M. Manjnen. 

Metselwerk, ingek. 6 hilj., als: 
C. de Kanter, tc Breda. ƒ 3709.50 
J. P. Kleiner, • idem B 3690 
W. v. Boxtel, » idem • 3634 
A. de Kanter, » idem » 3608 
Rijpaart, » Dl ven hout, » 8070 

Timmerwerk, ingek. 5 bilj.. als: 
W. T. Reichardt, te Breda. 
J. v. Gils, » idem 
A. Dielen, » idem 
J. v. Dienderen, » idem 
J. Koopmans, » idem 

Massa, ingek. 7 bilj. als: 
W. v. Oosterhout, te Breda, 
W. T. Reichardt » idem 
A. Dielen, » idem 
B. Verlegh, « Ginneken, 
O. v. d. Velden. » Breda, 
J. v. Gils, l idem 
A. Dirven, » Prinsenhage,» 6585 

Kralihendijkc, 27 Juni: het maken eener 
beschoeiing aan de haven; ingek. 8 bilj., als: 

C. de Groot, / 2126 
D. Bolier Cz., • 2000 
S. Blok, » 1«80 

; ingek. 5 bilj., als 
; A. 'F. v. Dongen, 
J. J. Koopmans, 

I M. v. Sevenbergcn, 
I C. de Kanter, 
I Th. Kessel, 

het bouwen 

J. J. Koopmans, 
C. de Kanter, 

ƒ 2715 j M. v. Sevenbergen. 
2542 

B 2538 
B 2247 
• 2247 

ƒ 6623 
B 6293 
B 6247 
» 5987.32 
B 6887 
B 5832 

te Prinscnhage. 
B Breda, 
B idem 
B idem 
B idem 
van een lijkenhuis en een 

badkamer aan het gemeente-ziekenhuis en een 
regenbak bij het gebouw voor besmettelijke ziek
ten; ingekomen 7 bilj., als: 

te Breda, 
B idem 
B idem 

P. A. Ooines, B idem 
Th. Kessel, • idem 
A. F. v. Dongen, » Prinscnhage, 
B Verlegh, » Ginneken, 

6o. het rioleeren met het leveren en leggen 
van een vak trottoirband en het bestraten van 
het trottoir op een gedeelte van den rijksweg 
van Breda naar Teteringen: ingek. 5 bilj., als 
Th. Kessel. te Breda, ƒ 1545 
W. Bouwens, » idem » 1456 
A. F. v. Dongen, » Prinscnhage, 
M. Bakkeren, » idem 
B. Verlegh, » Ginneken, B 1183 

Brcukelen, 28 Juni: het vernieuwen van de 
schutsluis en brug bij de Vliegende Kraai, 
voor rekening van het waterschap Breukelerveen— 
Tienhoven; ingek. 13 bilj., als: 

Arnhem. :'8 Juni: het bouwen van eene 
school voor openhaar lager onderwijs aan den 
Rozendaalschenweg: ingekomen 3 bilj.. als: 
P. Verbruggen. tc Waddinksveell. ƒ 38,700 
Tb. Eibers, B Arnhem. » 36,943 
J. de Ruijter, B idem B 36,808 
Raming > 37.000 
Gegund. 

Geertruidenberg. 28 Juni: lo.de levering van 
diverse materialen aan de gemeente: minste 
inschr. waren: 

340.000 straatklinkers. W. Franssen. te Gcer-
truidenherg, voor f 4080. 

14200 gréskeien, J. B. Petit, te Breda, voor 
/ 503.53. 
' 810 M. troittoirhand, E. Watbelst, te Huij 
(België), voor J 1426. 

46(1 M. cement-rioolbuizcn, lirma Smit on 
Battenburg. te Oud-Beierland, voor ƒ 607. 

2o. liet rioleeren en bestraten van de Brander-
straat enz.; minste inschr. W. Franssen. te 
Gcertruidenberg. voor ƒ 3180. 

E n s r h c d é . 28 Juni: het bouwen van twee 
woonhuizen op een terrein aan de Heiiine; 
ingek. 6 bilj., als: 

J. Vossebelt, ƒ 2574 
B. .1. Turin en H. ten Cate, » 2222.22 
Hofman. » 1950 
11. Werft, » 1949 
G. Hofstede. » 1S97 
G. Sluimer, » 184» 
Gegund. 

Frederlksoord. 28 Juni: het maken vaneen 
gebouw, bestemd voor een bosclibouwscbool en 
woning, aldaar, voor rekening der maatschappij 
van Weldadigheid; ingekomen 9 bilj., als' 
J. Nijbolt, 
J. L. de Vries, 
B. v. d. Plas Lz... 
J. de Boer & Zn., 
C. Schiere. 
E. Groenink, 
G. .1. Aberson, 
J. Eit Ml., 
J. E. Mulder, 

"Philippine (Zeel.). 28 Juni: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 April '88, 
van dc aarde-, kram-, rijs- en steenglooiings
werken. aan de waterkeering van den Stad-
Philippinepoldcr: ingekomen 3 bilj.. als: 
A. .1. Hulst, tc Philippine, 
D. Tholens, • Neuzen, 
L. Koole. » idem 

Blissiiiii, 28 Juni: het sloopen der 
en het bonwen van een nioUJNO villa »B> 
te Bussum, aan de Kerkstraat no. 11. 
beheer van den architect A. J. Joling, te Amster
dam: ingek. 10 bilj., als 
E. Saltzer, 
G. Teunisse. 
W. M. Schipper. 
11. l i . Hendriks. 
M. v. d. Heijden, 
C. v. Norren. 
A. Verschuren, 
L. Majoor, 
F. Baaümakers, 
E. v. Klaarwater, 
Gegund. 

Honiriilsse. 28 Juni: dc vernieuwing en liet 
onderhoud tot 30 April '88, van de aarde-, 
kram-, rijs- en steeiiglooiingsweikcn aan de 
waterkeering van het calamiteuse waterschap 
Walsoorden; ingek. 13 bilj.. als: 
C. Bolier Cz., Bruinisse, ƒ 24.500 
D. Bolier Cz., Rilland-Bath, » 24,300 
B. den Exter v. d. Brink. Krabbendijke. • 24.000 
C. F. v. Fracijcnhovc. Neuzen, » 23,895 

1293 A. V. Popering, Bruinisse, » 23,445 
1260 'P . .1. Verbist, Hontenisse. » 23.197 

J. Tollenaar, Neuzen, » 23.058 
C. v. d. Hooft, idem » 22.600 
ü. Tholens. idem » 22.500 
J. ('ainbeen, Hontenisse, I 22,400 
P. J. Verbist, idem » 22,000 

te Wolvega, 
B Oldeholtpade. 
B Steenwijk, 
» idem 
)) I: nbergiuii, 
B Steenwijk, 
B idem 
B Noordwolde, 
B idem 

/' 1093 
B 1058 
B 1050 
» 1047 
B 985 

f 1076 
B 1048 
B 1004 
B 995 
» 874 

843 
829 

/' 8584 
' 8190 

7815 
7776 
7775 
7714 
7653 
7485 
7110 

J 720 
B 698 
B 660 
oude-

llevue" 
onder 

te Hilversum 
i Bussum, 
i idem > 
i Os (N.-B.), » 
i Bussum, » 
i idem » 
I idem » 
i idem » 
ii Nieuweramstel,» 
B Bussum, » 

ƒ 12 500 
» 11.040 
B 10.700 
» 10.150 
» 9.990 
B 9,889 
B 9.849 
B 9,689 

9,109 
9.068 
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DE O P M E R K E R . 

C, de Wild.' Az., Kattendijke, ƒ 21.748 A. B. v. d. Sluis, 
.1. v. Eek, Hardinksveld, » 21,500 S. ,1. de Jong, 
II. Klaassen, Zaamslag, o 21,490 ; .1. A. Schrale, 
Raniing ƒ 23.813.41'/, ! S. T. de Vries, 

'••Hage, 28 Juni: het maken en leveren ' 
van eenen ijzeren kustlielittoren. bestemd voor 
Ned.-lndië; minste inschrijvers linna Perm en 
Bauduin, te Dordrecht, voer ƒ 22.500. 

s-llage, 29 Juni, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het wegruimen 
van twee wrakken onder de gemeente Onltgens-
plaat in 2 peroeeteti. 

te Staveren, 
» Koudum, 
» Warns, 
•> Staveren, 
* idem 

3050 
2929 
2918 
2781 
2769 

Perc. 1. ingek. 3 bilj., als: 
K. v. d. Linde. Brouwershaven, 
.). v. Gelder. Goedereede, 
A. v. d Tak, idem 

Perc 2. ingek 4 bilj., als: 
K. v. d. Linde. Brouwershaven, 
P. Hoebée. Dordrecht, 
A. v. il. Tak, Goedereede, » 
J. v. Gelder, idem » 

2o. het maken van vijf kribben en het ver
lengen van drie Rijkskribben, tot verbetering 
van de rivier den Gelderseben Usel beneden het 
Blokhuis, beneden Deventer; ingek. 7 bilj.. als: 

ƒ 4343 
» 849 
» 340 

/' 1616 
i) 1593 
» 1410 

1349 

A. v. Randen, 
Voorloopig gegund, 
2o. het herstellen der brug met vleugeltje-

schoeiing; ingek. 8 bilj., als 

ƒ 6140 iD. 
5700 " 
560(1 
5450 
5394 
5350 
5325 
4500 

D. J, Kroon. Sliedrecht, 
G. J. Mol Kuilenburg, 
R. A. v. d. Bergh, Pannerden, 
F. E. Terwindt, idem 
J. H. Hoyinck. idem 
H. A. Pauwen. West-Pannerden, 
J. H. v. Hezewijk, Lobit, 
Raming 

\v h i i i e u e e r 29 Juni: het bouwen eener 
draaibrug over het Damsterdiep bij Winneweer. 
voor rekening van het waterschap Fivelingoo; 
ingek. 18 bilj., als: 

te Appingedam, 
i) Groningen, 
» Bedum, 
') idem 
» idem 
i) Appingedam, 
» Ten-Post, 
» Loppersum, 
o Stedum, 
0 Ten-Post. 
1 Weslerwijtwerd, 
• Delfzijl, 
» Garnwerd, 
» Mensingeweer, 
'I Farmsurn, 
» Wirdtun, 
» Groningen, 
» Stedum, 

D. v. Ketel, te Bolsward, ƒ 42'. 
T. D. de Vries, » Staveren, » 306 
S. J. de Jong, ,, Koudum, » 300 
A. v. Randen, • Staveren, » 285 
.1. A. Schrale, » Warns, • 257 
S. T. de Vries, > Staveren, » 234 
C. ,1. de Boer, » idein » 231 
A. Schellinga. » idem » 229 

Voorloopig gegund. 
So, het verrichten van straatwerken; ingek 

" bilj., als 
te Staveren 
* Koudum, 
» Staveren, 
» idem 
i) idein 
» idem 
i) Bolsward 
o Warns, 
» Staveren, 

E. Saltzteren, te Hilversum, ƒ 1542 
J. Poot, » Amsterdam, » I495 
J. Streefkerk, t> Nieuw-Loosdrecht, » 1480 
F. Schram, t Blarikum, » 1323 
Raming , 1401; 

lloedekenskerke, 30 Juni: het bouwen van 
ecu dnktei-swoning met koetshuisen bijbehoorende 
werken, onder beheer van den architect A. le 
Clercq; ingek. 11 bilj., als: 

A. Schellinga, 
S. .1. de Jong, 
A. v. Randen, 
S. T. de Vries, 
C. .1 de Boer, 
C. I'. Bakker, 

Ketel, 
J. A Schrale. 
R. I I . de Boer, 

Voorloopig gegund. 
Deventer, 30 Juni: het bouwen van een 

graaiipakhuis met vier verdiepingen, onder be
heer van den architect G. te Riele Wz.; ingek 
20 bilj.. als 

ƒ 669 
» 797 
» 760 
» 759 
» 753 
» 748 
» 737 
» 736 
» 700 

H. Stevens. 
A. Schreuder, 
L. Los, 
S. II. Kramer, 
S. Meijer. 
J. Heikens, 
J. Pesman, 
J. Holtuiau, 
J. Pot. 
H. Wieringa, » 
B. Jansen, 1 
J. v. Buuren, > 
R. Pathuis, » 
C. v. d Veen, • 
Joh. Hemmes, » 
P. Xieland, > 
H. de Herder, ,. 
A. Pastoor, • 
Gegund. 

M i cm h o s . 29 Juni 

/' 5880 
'II 5848 
» 6795 
» 5698 

C. Eckhardt. 
K. v. Leusden, 
B. v. d. Worp, 
H. B. I.eppings, 
J. Kruijt Rz., 
L. Oostenrijk, 
De Bruin, 
H Steenbergen, 

» 5080 H. Korteling, 
» 5648 ' ' " 
» 5590 
» 5575 
» 5555 
• 5500 
» 5322 
o 5317 
1. 5300 

A. J. Markerink, 
W. J. Kolkert, 
E. v. d. Woerd, 
J. Witteveen, 
F. ten Zijthof & Zn., 
O. Beltman. 
R. v. d. Spoel, 
H. Lainmers, 

1 5214 H. Visscher, 
» 5190 j ,1. Pot Jz., 
• 5067 G. Hofstee, 
» 5057 
» 4776 

te Almeloo, ƒ 27,625 
t Deventer, » 27,026 
» idem » 26,832 
> idorn » 26,832 
ii Zwolle, » 26,537 
» Wye, > 26,445 
1 Zwolle, » 26,433 

Deventer, » 26,390 
idem » 26,370 
idem » 26,300 
idem » 26,100 

» idem 11 25.963 
t idem » 25,883 
• idem » 25,843 
» idem » 25,819 

idem » 25,280 
idem » 25.218 

» idem i> 25,196 
> idem » 25,180 
1 idem » 24,590 

A. v. d 
J. Bc 
M. Veenstra, 
K. v. Duinen. 
Gegund. 
Raming 

Llemde. 30 Juni: het maken van een kci-
straatweg met bijbehoorende werken onder 
Lieinde en Bokstel, lang 5163 M.; ingekomen 13 

iet afbreken van een I bilj.. als: 
ƒ 44,500 
» 44,396 
» 43.987 
» 42.222 
11 41 3811 
» 41.337 
» 40,795 
» 39,726 
» 39,495 
» 38,770 
• 38,646 
» 36,987 

36.967 

oud en wederopbouwen van een nieuw huis voor i Gebr. v. d. Struiik, Oosterwük, 
Gebr. P. en D. Hoeksema; ingek. 6 bilj., als: IJ. v. Rijt, idem 
h. de Vries, te Istrnin. J 2742 | J. G. Huisman, Nijmegen, 
J. v. d. Veen, » Augustinusga, • 2C94 J. v. d. Dongen, Schijndel. 
A. v. d. Meer, , Drogeham, » 2662 J. v. Oiien en A. Geldens. Niim 11 Drogeham, 

» Twijzel, 
i) Augustinusga, 
» Oldekerk, 

, Schijndel 
2662 J. v. Oijen en A. Geldens, Nijmegen 

- 2564 i 1'. H. de [lekker, Empel, 
» 2517 i W. v. Lee, Vechel, 
» 2492 I G. W. Metsers, Ginneken, 

J. .1. Kooiimans, Dordrecht, 
J 2470 j J. M. v. Gasselt, Venloo, 

Kampen, 29 Juni: de ingraving van het ter- A. Willaert. Bokstel, 
rem 111 de Wezeper heide, waar liet pompstation F. Otten, Helmond, 
zal worden opgericht met den toegangsweg naar 1 M. Voituron, Luik, 
dit terrein, van1 den grintweg Wezep—Hoerde; Onder nadere goedkeuring gegund aan F. 
ingekomen 7 bilj., als: i otten, te Helmond. 

te Kampen, / 5989 j Haarlem, 30 Juni: het uitdiepen vaneen 
» Amefcfoort, » 5900! gedeelte Nieuwegracht en Spaarne, langs de 
» Amsterdam, » 5383 Hooiniarkt; ingek. 6 bilj., als: 
o Zwolle, 0 4927; J. Holster, te Haarlem, 
a idem • 4690 1 A. Zonneveld, » idem 
0 idem I, 4867 j D. C. Bons, » Sliedrecht 

Vianen, » 47261M. Bot, » Vlaardingen. 
het bouwen eener | G. J. de Vaal, » Rotterdam, 

M. de Regt, tê lerseke, 
L. La ban, » idem 
C. Karelse, » Kruiningen, 
J. M. Lamerree, » Hansweerd, 
P. J. Staal, » idem 
P. Dronkers, » Kapelle, 
.!. II. Koek, » Hansweerd, 
M. Korstanje, » lerseke, 
G. Fiuis, » 's-Heerenhoek, 
L. Peeters, » Kwadendamme,» 7028 
J. F. Chamuleaii. » idem » 6763 

Heemstede. 1 Juli: het bouwen van eene 
villa op een terrein, gelegen aan de Heer- of 
Postlaan, onder beheer van den architect J. 
Wolbers; ingek. 9 bilj., als: 

te Hillegom, 
II Heemstede, 
I Haarlem, 
» Heemstede, 
» idem 
» Haarlem, 

A. hi,'in,HIII 'Jr 
II. Adriaanse, 
A. J. v, Liemt, 
W. A. v. Amstel, 
M. Vester, 
M. v. Ommeren, 
J. Giebels en J. v. 

Servellen, 
J. Slenters, 
G. Hulsebosch, 

Arnhem, 1 Juli 
le Zuiderzee nabij 

ƒ 9650 
» 9457 
» 8800 
» 8798 
» 8780 
» 8400 
» 7930 
» 7869 

'077.77 

/ 32,000 
II 28,150 
» 28,150 
» 20.790 
» 26.540 
> 26,113 

» idem » 24,948 
» idem » 24,700 
> idem > 23.400 

het wegruimen van een in 
de haven van Nijkerk ge

zonken vaartuig, onder beheer van het ministerie 
van waterst. enz.; ingek. 3 bilj., als: 
B. Schepman, te Kampen, ƒ 1200 
J. v cl. Wal, » Harlingen, » 880 
A. v. d. Tak, » Goedereede, » 848 

Leeuwarden. 1 Juli: de verbouwing van de 
gouvernementsgebouwen te Leeuwarden, met 
net onderhoud van die gebouwen met meubelen, 
van den dag der goedkeuring van de aanbeste
ding tot en met 31 Dec. '88; ingek. 5 bilj., als: 
A. Ooiman, te Leeuwarden, ƒ 12,280 
C. F. Schwauer Jr., » idem » 11,595 
J. linttriiin. A idem » 11,250 
T. G. Bekhuis en A. 

Damstra, » idem » 10,990 
J. Dokter, » idem » 10,750 
Raming » 11,400 

Arnhem. 1 Juli: het onderhouden van en het 
verrichten van eenige vernieuwingen aan ver
schillende gebouwen, het bouwen van een waag-
:ebouwtje en bijbehoorende inrichtingen op de 
Varkensmarkt en het uitvoeren van eenige ver
dere werken (herbesteding); ingek. 13 bilj., als: 

perc. 1, perc.2, perc. 8, perc.4, 
/'3140 ƒ2780 ƒ3225 ƒ 867 

J. Wijnholt, 
P. Bots. 
J. Faas en B. Kriekaart 
C. ter Horst, 
A. Hl.cks, 
A. v. Straten, 
J. I de Gilde, 

Spijkenisse, 29 Juni 
pastorie voor de Herv. gemeente; ingekomen118 I Gegund 
bilj. als: 
W. v. Leeuwen, 
R. Beukelman, 
Joh Meuldijk, 
.1. E. Tijfelijn, 
W. Louter, 
M. Oostdijk, 
H. v. d. Houwen, 
L. de Neef, 
C. Warnaar, 
D. Bos. 
P. H. de Dunne, 
•I. v. Bokkum. 
Alb. v. Bodegom, 
Gegund. 

Staveren, 29 Juni, voor rekening der ge
meente: lo. het verbouwen van de openbare 
lagere school; ingekomen 8 bilj., als: 
Joh. Konst. te Bakhuizen, f 8099 
C. .1. de Boer, o Staveren, 
T. Semein, * idem 

ƒ 2780 
» 1900 
» 1600 
» 1145 
o 735 

te Hellevoetsluis, ƒ 8397 
» Abbenbroek, ' " 
» idem 
» Brielle, 
» Spijkenisse, 
» Hoen vliet, 
» idem 
» Brielle, 
» Spijkenisse, 
» Vlaardingen, 
» Drimmelen, 
» Spijkenisse, 
II idem 

7100 
7036 
7030 
7027 

» 6900 
II 6883 
» 6869 
0 6849 
» 6700.24 
» 6493 
» 6455 
1 6446 

Haarlem, 30 Juni, onder beheer van het 
(ministerie van waterstaat enz.: lo. het verbeteren 
van 's Rijkszecwerken op het eiland Wieringen; 
ingek. 13 bilj., als: 
J. Poppen, te Wieringen, f 15,200 
S. Tool, Hoorn, » 14,500 
A. Prins Fz., » Sliedrecht, 14,800 
R. Schreuders. n Kolhorn, » 14,200 
J. Gijzelaar, » Medemblik, » 14,200 
C. Kroon. » Wieringen, » 14.200 
L. A. v. Haaften, > Sliedrecht, » 14,100 
G. Beenhakker Jz., • idem i 14,040 
J. Hermans, » Wieringen, » 14.030 
M. Poppen, » idem » 14,025 
N. Heiblok, » idem » 13,998 
A. Bos, I, Helder, » 11,690 
C. Bos Az., » Dordrecht, > 11,340 
Raming „ u 820 

Je Ruyter, 
Th. Eibers, 
G. ,1. Lucassen en 

J. A. Koenders, 
M. Horstink, 
B. Kelderman en 

Hofstede, 
P. de Leeuw, 
J. Cohen Gz., 
J. T. Verhoeven, 
F. Simmelink, 
J. Post. 
M. P. Vale, 
G. II. v. d. Heijden, 
Ramini 

3276 3009 3399 824 

2574 
2689 

3133 

— 3449 
— 8661 

— 3541 
8800 — 
3619 — 
3475 — 
3498 — 

— 3760 

2180 3400 

535 
1090 
700 2355 

C. Eckhardt. voor de massa ƒ 9790. 
Gegund: perc. 3 aan De* Ruijter en perc. 4 

aan Vale. 
perc. 1 en 2 in beraad gehouden. 

2o. het uitvoeren van eenige herstellingen aan 
.. 3072 I de werken van het Tienhovensche kanaal; ingek. 
. 3072 1 4 bilj., als: ' K 

B I J V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG t) JULI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 1 1 Jul i . 

A m e r s f o o r t . te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verven van den buitenomtrek van het gymnasium; 
2o. de uitvoering van verf-, stukadoor- en schoonmaakwerken aan het 

gebouw der hoogere burgerschool; 
80. de uitvoering van verf- en schoonmaakwerken aan de gebouwen 

van vier openbare scholen en eene onderwijzerswoning. 
Aanw. gehouden. 
s - H a g e , te U'[ , uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van liet prov. best.: het bezinken en bestorten van een 
gedeelte van den oever vóór den Zwartewaalschen zeedijk op het eiland 
Voorne, behoorende tot de zeewerken in de provincie Zuid-Holland. Inl. 
bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur, te 
Brielle, en den opzichter Kooreman, te Nicuwenhoom. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 3500. 

Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het rioleeren van den Vlaszak en den Beierd, met het leveren en 

leggen van trottoirbanden en het doen van bestratingen in die straten; 
2o. het rioleeren van een gedeelte van de Verlengde-Sophiastraat en 

een gedeelte van de Verlengde-Boschstraat, met het leveren en leggen 
van trottoirbanden en het doen van bestratingen in die straten; 

3o. het maken en leveren van 160 houten privaattonnen voor de 
gemeen ter ein iging. 

Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. gehouden. 
Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen van de gemetselde brug over den Zuidsingel bij 

de Oranjegracht; 
2o. het verrichten van eenige werkzaamheden aan de schoolgebouwen, 

in vijf perceelen. 
Utrecht, te 2 uren, door de directie der 2e en 8e maatschappij tot 

verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden, in de 
knfiiekamer van het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het ver
nieuwen van de kappen met bijkomende werken van vijf dubbele 
woningen en het doen van herstellingen aan zes woningen in de Jan-
Meijenpoortsteeg, wijk C, aldaar. Aanw. gehouden. 

Utrecht, te 2 uren, in het logement de Gclderschc Bloem: het bou
wen van een hofstede c. a. in de Kroezelaan buiten de Tolsteeg, aldaar. 
Inl. bij den architect E. ('. V-ntinK 'e Schalkwijk. Aanw 11 Juli, 
te 11 uren. 

Martel (N.-Br.), te 8 uren, door het R.-K. kerkbest. te Mortel, gem. 
Gemert, ten herberge van Th. Geene, in 't Anker: het maken van een 
bijgebouw aan de pastorie en het doen van herstellingen aan den toren 
en voorgevel der R.-K. kerk, aldaar. Aanw. te 2 uren. 

Dinsdag, 11 Jul i . 
Haarlemmermeer, te 10 uren, door burg. en weth.: het maken van 

eene afscheiding in de school no. 6 (Nieuw-Vennep). Aanw. gehouden. 
's-Hage, te 11 uren, door den eei-staanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau der genie: het inrichten van zolders tot tuigen-
kamers in kazernen voor bereden wapens te 's-Hage. Bilj. inzenden 
uiterlijk 11 Juli, vóór 3 uren. Raming ƒ 970. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen: ten 
zijnen bureele, in de Houttuinen: de levering van giet- en smeedijzer, 
ten behoeve van de stapelmagazijnen, in twee perceelen. 

Z a l t - H o m m e ] te 1 uur, door den dijksteel van het polderdistrict 
Bommelerwaard boven den Meidijk, in het Stadskoffiehuis: 

lo. de levering van olie, vet, petroleum en verdere machinekamer-
behoeften, ten dienste der stoomgemalen; 

2o. het verzetten van eenige gedeelten steenglooiing onder Hurwenen 
en Zalt-Bommel en het maken van pl. m. 60 M> nieuwe stcenglooung 
onder Gameren. 

Inl. bij den districts-opzichter H. Leemhuis, te Zalt-Bommel. Aanw. 
van de sub 2 genoemde werken 11 Juli, te 10 uren. 

's-Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het bouwen 
van een rechtsgebouw en achtergelegen huis van bewaring, te Zutfen. 
Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen en rechtsgebou-
wen, te 's-Hage. Raming / 105,500. (Zit advtrt. in »«. 26.) 

's-Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het bouwen 
van een huis van bewaring te Nijmegen. Inl. bij den ingenieur
architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen. te 's-Hage. Aanw. 
gehouden. Raming /' 11.000. (Zie advert, in n'. 27.) 

Maashree (Limb.), te 8 uren, ten herberge van J. Grubben: het 
bouwen van een ringmuur om do speelplaatsen, privaten en water
plaatsen, eene bergplaats voor brandstoffen en eene overdekte speelplaats 
uij de school in het dorp Maasbree. Aanw. te 2 uren. 

Xaarden, tc 3 uren, door den bouwkundige A. Bernsen, in het café 
>de Gooische stoomtram": het bouwen van een slachterij met bovenhuis 
en stal, gelegen aan de Vaart, te 's-üravenland. 

Woensdag, 18 J u l i . 
s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken eener ligplaats voor diepgaande zeeschepen in den bovenmond 
van het Scheur beneden Vlaardingen, behoorende tot de werken ter 
verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den 
perstaanwezend-ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den adjunct-inge
nieur Francois, te Hoek-van-Holland. Aanw. gehouden. Raming/13,000. 

Bolsward, te 12 uren, door burg. en weth.: het dempen van het 
gedeelte gracht van het Schilwijk tot dc Appelmarkt, het maken van 
een gemetseld hoofdriool. kolken, afsluitingen van de vaarwaters enz., 
benevens het doen van bestrating, verstrating en het verlagen van de 

brug ide Zwaantjespost", met bijlevering van materialen enz. Aanw. 
gehouden. 

sloten, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van eene 
school voor openbaar lager onderwijs. Inl. bij den architect J. P. 
Ilogendijk, te Sneek, en den gemeenteopzichter E. P. Dijkstra, te Sloten. 
Aanw 12 Juli, te 2 uren. 

's-Hage, te 1 uur, door het genootschap Piilchri Studio, in het ge
bouw 110. 67 op de Prinsegiacht: het bouwen eener zaal met bijbehoo
rende vertrekken. Inl. bij de architecten A. v. Dekten, J. F. Metzelaar 
en C. H. Peters. 

Eindhoven, tc 3 uren, door burg. en weth.: het maken van eene 
vaste brug met keibestrating over den Dommel. Aanw. 11 Juli, te 3 
uren. (Zie advert, in n«. 28.) 

Drogeham (Fr.), te 3 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente: 
het verhouwen van het achterste gedeelte der pastorie. Aanw. gehouden. 

's-Bosch, te 7 uren, door Sehrakamp en Verhagen, in het Koffiehuis 
het Groenhuis: het bouwen eener bierbrouwirij met aanhoorigbeden 
nabij dc Muntolstraat, te 's-Bosch. Inl. bij F. Hocnselaars. Aanw. 
gehouden. 

Kampen, door het bestuur van de coöperatieve boiiwvereeniging 
Patriinonium's Bouwlust: het bouwen van 30 woningen sectie B. Inl. bij 
den ai-cbitect E. D. de Jongh Jr. Aanw. 13 Juli, te 2 uren. 

Donderdag, 14 Ju l i . 
Haarlem, te 9 uren, door buig. en weth.: het doen van eenige 

werken tot uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats, bestaande 
hoofdzakelijk in het maken van twee «rijvers, het steken en ter plaatse 
verwelken of onslaan van zoden en zwarten grond, het leggen van zoden 
op de vijvertaliids enz., op een stuk weiland ten noorden van het 
Spaanseh' Vaartje, tusschen den landweg door den Schoterveenpolder, in 
den Schoterstraatweg. Aanw. gehouden. 

Delft, te 11 uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage, op het bureau voor de schutterij: het doen van voorzieningen 
aan militaire gebouwen enz., te Delft. Bilj. inzenden uiterlijk 13 Juli, 
vóór 3 uren, bij den hoofdopzichter van fortilicatiën, aldaar. Raming 
ƒ4690. 

Mcnaldiim (Fr), te 1 uur, door burg. en weth. van Mcnaldumadeel: 
het vernieuwen van 112 M. straatweg te Berlikuin. 

Middelburg, te l 1 ; , uren, door het best. der Godshuizen, in het 
burgerweeshuis: 

lo. het uitvoeren van eenige vernieuwingen en hei-stellingen aan de 
gebouwen; 

2o. het verrichten van eenig schilderwerk. 
Aanw. 11 JuN, Ik 'Vh * * • 
Huissen (Geld), te 2'/, uren, door burg. en weth.: het leveren en 

leggen van cementen riolen en daarmede in-verband-staande werkzaam
heden. (Zie advert, in n°. 28.) 

Vrijdag, IS J u l i . 
Amsterdam, te 11 uren, door den vice-ariiuiraal, directeur en kom-

mandant der marine: 
lo. het verrichten van eenig baggerwerk aan 's Rijks marinewerf en 

geschutwerf; 
2o. het verrichten van eenige werken, ten behoeve van gebouwen op 

's Rijkswerf. 
Aanw. 12 Juli, te 10 uren. 
's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in Friesland en Overijsel. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf 
te 's-Hage, en bij den inspecteur, te Leeuwarden. Raming t 1120. 

Haarlem, te 4 uren, door den architect A. v. d. Steur Jr., namens 
het best. van de vereeniging tot verpleging van lijders aan vallende 
ziekte, in het lokaal Weten en Werken: het maken van een nieuw 
gebouw tot verpleging van patiënten, op het terrein, gelegen in de 
Meesterlottelaan. Aanw. 11 Juli, te 10 uren. 

Axel (Zeel.), door A. v. O. Kruijsse, ontvanger-griffier van den polder 
Koegors c. a.: de levering van p. m. 100 M' onderhoudsgrint voor 
den polder Koegors c. a., vrij op den wal aan het Langerek en Axclsche 

V o l l e n l i o v e i i (Ov.), door het dijksbest. van het le district in Overijsel, 
bij den dijkgraaf: de levering van grove grint, 200 stère te Zwartsluis, 
160 idem te Blokzijl en 160 idem te Kuinrc, franco voor de losplaatsen, 
vóór 1 September. 

Zaterdag, H» J u l i . 
Klundert (N.Br.), te 12 uren, door het best. van Bloemendaal en in 

uitwatering gecombineerde polders, in dc Stadsherberg: het gedeeltelijk 
vernieuwen der sluis van de Kcene aan de Zevenbergsche haven, onder 
Klundert. 

Kampen, te 1 uur, door burg. en weth.: het leveren van 160,000 
grijze Waalstraatsteen, in 2 perc. Raming ƒ 12.60 per 1000. 

Barrhem (Geld.), door K. C. ter Haar: het bouwen van een woon
huis, aldaar. Aanw. 11 Juli, tc 5 uren. 

Maandag, 18 J u l i . 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van ecu riool, kruisende de 2e-Bilderdijkstraat. gaande 

door de le-Helmerstraat, deels in de gemeente Amsterdam, deels in de 
gemeente Nieuweramstel, en het graven van een sloot in het verlengde 
van dat riool tot en in dc 2e dwarsstraat iu het bouwplan van de 
naamlooze vennootschap «Overtoom", onder Nieuweramstel; 

2o. het leveren en stellen ven 8 stuks 2pei-soons geslagen-ijzeren 
urinoirs met toebehooren. (Zie advert, in »°. 28.) 

Dinsdag, ttt Jul i . 
Hengelen (Ov.), te 12 uren, door C. L. Zehender Traus, in het 

logement Wilbrink, aan de Markt: het bouwen van een woonhuis met 
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toebehoort!! op con terrein, gelegen aan den Bornschen straatweg, aldaar. 
Aanw. te 10 uren. 

assen, te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van een gedeelte 
van het bovenpand der Drentsche lloofdvaart, tusschen de Beilervaart 
en de Veenhoopsbrug (van paal no. 2D -|- 60 M. tot paal no. 82 -\-
70 M.) lid. bij den hoofdingenieur, te Zwolle, en den ingenieur Casten-
dyk, te Asseii. Aanw. 12 Juli, te 11 uren. Raming ƒ 42,000. 

Asten, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
het gebouw van het prov. best.: het maken van veranderingen aan 
zeven draaibruggen, gelegen in het bovenpand der Drentsche lloofdvaart, 
en bijkomende werken. Inl. bij den hoofdingenieur, te Zwolle, en den 
ingenieur ('astendijk, te Assen. Aanw. 12 Juli, le 11 uren. Raming 
./ 16,760. 

Ulrerlit , te 2 uren. diior ile maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 460, het maken, uit-
breiden, wijzigen, verplaatsen en opruimen van gebouwen en inrichtingen 
met daarmede in-verhand-staande werken, op het station Rozendaal. 
Aanw. 11 Juli, te 12 uren. Raming f 70,000, (Zie adeert. in »». 28.) 

Woensdag, 20 J u l i . 
's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: dc 

uitvoering van baggerwerk in het bed van de rivier de Waal, onder 
Varik en llurweucn, prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaien 69 
en 72. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te's-Ilage, en den inge
nieur Stienêker, te Nijmegen. Aanw. 1.1 Juli. Raming ƒ 22,900. 

's-Kage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
bouwen van een uitwaterings- en inlaatsluis aan de Seheisloot nabij 
Keizersveer, onder de gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant. 
Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van den Maas
mond, te 's-Bosch. Aanw. 13 Juli, te 12 uren. Raming /' 28,350. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: 
lo. het bouwen van eene scheepvaartsluis aan het Oude Maasje nabij 

Keizei-sveer. onder de gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant. 
Raming ƒ 126.500; 

2o. het bouwen van eene dubbele uitwaterings- en inlaatsluis aan het 
Oude Maasje nabij Keizersveer, onder de gemeente Raamsdonk, prov. 
Noord-Brabant. Raming ƒ 49,800. 

Inl. aan het bureau der werken voor de verleggingjvan den Maas
mond. Aanw. 13 Juli, te 12 uren. 

Donderdag, 21 Ju l i . 
Amsterdam, te 10 uren, door den luiteuant-koloiiel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, aldaar, op het bureau der genie: het doen van 
voorzieningen aan het ambulance* magazijn, te Amsterdam. Ililj. inzenden 
uiterlijk 20 Juli, vóór 3 uren. Raming /' 850. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene woning voor den 
nonfdiiiachinist van den Rijkssioomwatcniolen te Schellinkwoude, be
hoorende tot de werken van het Noordzeekanaal. lid. bij den hoofdinge
nieur, te Haarlem, en den ingenieur De Bruyn, te Amsterdam. Aanw. 
14 Juli. Raming ƒ 6140. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van marine: aan het 

Sebouw van het prov. best : het maken van een gebouwtje tot red
ing van schipbreukelingen, op het noorderstrand van de Boschplaat, 

bij Terschelling. Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat, te 
Haarlem, en deii ingenieur, te Alkmaar. Aanw. 14 Juli. 

Haarlem, te 2'/a uren. door het ministerie van binncnl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van verschillende 
werken aan het Rijks-krankzinnigengesticht te Medemblik. Inl. bij den 
rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz, te 's-Hage. eii den 
opzichter van het gesticht .1. I'. M. Scheepers, te Medemblik. Aanw. 14 
Juli, te 1 uur. llaming ƒ 3970. 

Lemmer, door het best. van den veenpolder van Echten: het gewoon 
onderhoud en bijkomende werkzaamheden aan molens, sluizen, bruggen 
enz., benevens eene belangrijke herstelling aan de sluis en brug in en 
over de oostelijke Vaart, in 13 perceelen. Bilj. inzenden bij den secretaris 
T. van Beijma thoo Kingma. Aanw. 16 Juli, te 11 uren en 19 Juli, 
te 9 uren. 

Vri|dag, 22 J u l i . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bestorten van een gedeelte 
zeewering tc Vlissingen, behoorende tot de zeewerken in de provincie 
Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11c district, te Middelburg, 
en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 14 en 16 Juli. Raming / 4000. 

Arnhem, tc 12 uren, door het ministerie van binncnl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren en aanbrengen van leidin
gen voor waterverbruik en brandblussching in en aan het Rijksarchief-
gebouw te Arnhem, met alle daartoe behoorende werken en in aan
sluiting met de dienstleiding der waterleiding aldaar. Inl. bij den 
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te's-Hage, en den hoofd
opzichter der universiteitsgebouwen, W. H. Schoonhein, te Utrecht. 
Aanw. 15 Juli, te 12 uren. Raming ƒ 1200. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. best. van Gelderland: het leveren 
en aanbrengen van leidingen voor waterverbruik en brandblussching in 
en aan het gebouw van het prov. best. van Gelderland, met alle daartoe 
behoorende werken en in aansluiting met de dienstleiding der water
leiding tc Arnhem. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijs-

febouwen enz., te 's-Hage, en den opzichter A. J. Groenen, te Arnhem, 
anw. 15 Juli, te 4 uren. 

Katerdag, 2» Juli . 
Lelden . te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 

in het gemeenlandshuis: het schoonmaken van wateren en het onderhoud 
ran slooten en greppels, in 35 perceelen. Inl. bij den ingenieur te Leiden 
en dc opzichters. 

Maandag, 23 J u l i . 
Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: het maken en plaatsen 

van twee ijzeren ophaalbruggen, met bijkomende werken, in 2 perceelen. 
Aanw. 18 Juli, te 2 uren. (Zit advert, in n». 28.) 

Woensdag, 27 J u l i . 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van 14 kribben tot verbetering van de rivier den Usel, bij 
Westervoort, tusschen de kilometerraaien 1 en 7. Inl, bij hoofdingenieur 

Van Diesen, te 's-llage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw. 
20 Juli. Raming / 6600. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gedeelte dijk in den polder Kooiland op het eiland 
Rozenburg, met bijbehoorende werken, een en ander voor de verbetering 
van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaan
wezend-ingenieur Leemans, te Rotterdam, cn den adjunct-ingenieur 
Francois, tc Hoek-van-Holland. Aanw. 20 cn 23 Juli, te 12 uren. 
Raming ƒ 73,000. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz.: deaanleg 
van eene electrischc geleiding langs de gekanaliseerde rivier de Dieze, 
de Zuidwillcmsvaart, dc Noordervaart cn net zijkanal naar de Maas, in 
Noord-Brabant cn Limburg. Inl. bij den inspecteur, chef van het tech
nisch beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, en bij den inspecteur, te 
Venloo. Raming /\3900. 

's-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen van sporen en wissels en het maken van eenige bijkomende 
werken op het station Geldermalsen. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den sectic-ingenieur, te 
Amersfoort. Aanw. 19 en 20 Juli, te 12 uren. 

Donderdag, 2S Jul i . 
's-Baseh, door het prov. best. van Noord-Brabant: het uitvoeren der 

noodige werken tot het vervangen van de grintbaan door eene keibe
strating op een gedeelte van den provincialen weg van Werkendam 
naar Dussen te De-Werken. Raming f 5158. 

Vrijdag, 2 » Jul i . 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van liet piov. best.: het op diepte houden van de buiten
haven van liet kanaal door Walcheren, te Veere, en van de geul in den 
oever voor die haven en het maken en op diepte houden van eene geul 
zuidoostwaarts van die haven. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e 
district, te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 21 en 
en 23 Juli. Raming f 52,200. 

G r o n i n g e n , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
gebouw van het prov. best.: het maken van een nieuwen duiker 
ter vervanging van duiker no. 10, in den Rijks-grootenweg van Gronin
gen naar de Friesche grens. Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, 
en den ingenieur en den opzichter Raammaker, beiden te Groningen. 
Aanw. 22 Juli. Raming j 1020. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verbetering van de 
traversen en het vernieuwen van verschillende vakken klinkerbestrating 
ter instandhouding van de Rijkswegen in de provincie Overijsel. Inl. bij 
den hoofdingenieur en den ingenieur Loke, beiden te Zwolle. Aanw. 21 
en 22 Juli. Raming / 15,830. 

Maandag, s Aug. 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 

van schroefpalen, brugliggcrs, kanaal- en zoresijzer. 

f 777 
» 690 
» 604 
> 584 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Hansweerd, 28 Juni: het bouwen van een 

kamer aan het woonhuis van J. B. van Acker, 
te Hansweerd, onder beheer van den architect 
A. le Clercq; ingekomen 4 bilj., als: 
J. B. Koch, te Hansweerd, 
p. J, Staal, » idem 
L. v. Verre, » Kruiningen, 
j , M. Lammerec, » Hansweerd, 
Gegund. 

Onderdendam. 80 Juni: het vernieuwen van 
de Haantil en de brug bij de vlasfabriek over de 
JE met het herstellen vail de brug in den Bosch-
weg; ingek. 17 bilj.; minste inschr. Ch. van der 
Veen, te Mensingeweer, voor ƒ 6017 
Gegund. 
Raming » 6400 

E n s c h e d é , 30 Juni: de verbouwing van een 
woonhuis aan de Veenstraat, voor rekening van 
dc Wed. B. W. Blijdenstein; ingek. 6 bilj., als: 
W. Lasonder, te Enschedé, ƒ 1880 
J . Vossebeld, » idem » 1874 
J. G. Tonis » idem » 1818 
G. W. Wegereef, » idem » 1333 
J . G. Meijer, » idem » 1142 
G. Roters, » idem » 1066 
Gegund. 

Winschoten, 1 Juli: het bouwen van een 
heerenhuis te Eexta; ingek. 10 bilj., als: 
J. Wolrieh, Hoogezand, 
Hensema en Sijpkens, Pekela, 
J. IJzer, Winschoten, 
II. Dik, idem 
N. Kruizinga, Oostwold, 
M. Plus, Winschoten, 
II. Daanje, Nnordbroek, 
P. Ravensberg, Winschoten, 
G. Heikens, idem 
J. Buurke, Noordbroek, 

l lrinrnoord. 1 Juli: de aardwerken benoodigd 
voor den aanleg eener nieuwe begraafplaats, 
onder beheer van den architect H. Beljers, te 
Puttershoekj ingek. 11 bilj., als: 
0. den Tuinder, Cillaarshoek, 
A. de Bruin, Dubbeldam, 
C. Leenheer, Heinenoord, 
G. Reedijk, idem 
L. v. Rossem, Nurnansdorp, 
A. v. d. Lelie, Rozenburg, 
A. Kersten Gz., Heinenoord, 
M. v. Meijere, Ouderkerk a/d. Usel, 
C. v. Es, Puttershoek, 
C. Popeiis, Strijen, 
F. Damen, Wagenberg (gem.Terheide),» 775 

as, 1 Juli: het bouwen van een kantongerecht 
niet veldwachterswoning, met bijlevering van 
alle daartoe benoodigde materialen; ingekomen 
5 bilj., als: 

G. v. Dinther, / 6408 
A. Brocks. » 4879 
F. v. Dinther, » 4683.76 
F. Wagemakers, » 4548 
M. v. d. Biggelaar, » 4444.44 

Leeuwarden, 2 Juli: het doen van herstel
lingen aan de kazernegebouwen enz., te Leeuwar
den, onder het beheer der genie, te Zwolle; 
ingekomen 7 bilj., als: 

ƒ 11,993 
11,307 
9,961 
9.930 
9,890 
9,470 
9,389 
9,325 
9,095 
8,797 

ƒ 1587 
• 1449 
ï 1366 
» 1362 
» 1361.60 
» 1224 
» 1150.75 
» 1025 

995 
986 

A. Lagerwaart te Rotterdam, ƒ 14,576 
P. Sliedrecht. » Uselmonde, « 14,200 
J. Hooi, » idem » 13,990 
J. ten Zijthof, » Deventer, » 13,887 
J. v. d. Vlugt, » Dordrecht, » 13,780 
J. Kooi, » Dubbeldam, » 13,100 
J. Uiterlinde, » Uselmonde, » 12,390 

l ' . l s l i o u i (gcm. Nieuwlekkerland). 2 Juli: het 
verrichten van basaltglooiing- en aardewerk aan 
de hooge boezemkade van het waterschap de 
Overwaard; ingek. 8 bilj., als: 
W. 't Hoen, te Alblasserdam, ƒ 2196 
J. C. de Man, » Ammerstol, » 1917 
P. Zanen, » idem » 1864 
M Bot » Vlaardingen, » 1850 
A. de Baat, i> Sliedrecht, » 1840 
A. G. v. Renswoude, » Jaarsveld, » 1593 
lï. Hoogendonk, » Hardinksveld, » 1495 
M. v. Houwelingen, » Sliedrecht, v. 1436 
Gegund. 

Kralingen, 2 Juli: het bouwen van ccn ver-
eenigingslokaal met woning voor het Algemeen 
Nederlandsen Werkliedenverbond, afdeeling Kra
lingen nVrijheid door Broederschap", onder he
lleer van den architect Jac. van Vessem; ingek. 
8 bilj., als: 
R. Tiebout en B. Koert, 
II. Bi 

I Rotterdam, 
idem 
idem 

Kralingen, 
idem 
idem 

Rotterdam 
' Kralingen. 

/' 9150 
'» 8212 
» 7613 
» 7379 
» 6758 
» 6564 
» 6550 
i, 6498 

ƒ 194.50 
» 179.24 

ƒ 13 
» 89.40 
» 79.80 

j 1625 
» 875.86 
» 828.78 
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H. v. d. Heide, 
M. Ferwerda, 
J. Bottcma, 
II. Meibergen, 
.1. Dokter, 
J. Franzen, 
11. Arends, 
Raming 

Heesselt, 2 Juli 

f 4194 
i 4082 
> 3890 
» 3796 
I 3569 
» 3645 
> 3400 
» 3670 

het verbouwen van het kerk 

te Leeuwarden, 
i idem 
» idem 
)i Zwolle, 
» Leeuwarden, 
JI idem 
» idem 

gebouw, aldaar, onder beheer van den architect 
Van Nieukerken, te 's-Hagc; ingek. 4 bilj., als: 
I.. .1. Metz, 
J. M. v. Berghem, 
J . v. Alphen en K. 

W. Valster, 
H. Roelofs, 
Gegund. 

Aderden, 2 Juli 

te Zalt-Bommel, 
» Waardenburg, 

» idem 
> Opijnen, 

ƒ 7387 
» 7367 

» 6608 
» 6171 

het bouwen van een woon
huis, met bijlevering van eenige materialen; 
ingek. 4 bilj., als: 
M. Verstraelen, te Aijen (Bergen), j 1863 
- ' • l i . E. Heijnraets, • Maashees, » 1695 
'I. Buckinx, » AfTerden, » 1590 
J. H. Heijnraets, » idem » 1571 

Zieriksee, 2 Juli: het herstellen en ver
nieuwen van aarde- en steenglooiingswerken van 
den Gouwcveer- en Zelkepolder; afgemijnd door 
•I. van Eek, te Hardinksveld, voor ƒ 8450. 

•Jselnioiide. 2 Juli: het bouwen van een 
steenen windwatermolen in den polder Smeets. 
'and; ingek. 7 bilj., als: 

A. Looi mans, 
.1. dc Vries. 
G. Pelt lohJz., 
W. .1. v. Dort, 
A. dc Haan, 
Gebr. Lokhorst, 
Gegund. 

Borkeloo, 2 Juli: het herstellen van dc kerk
torens te Gelselaar en Geesteren en de verbouwing 
van een woonhuis en schuurtje, te Geesteren, 
voor rekening der gemeente, in 3 perceelen en 
in massa. 

Perc. 1, ingek. 2 bilj., als: 
G. VV. Lapponschaar, te Geesteren, 
II. I). Elbrink, » Borkeloo, 

Perc 2, ingek 3 bilj., als: 
B. Welmei-s, te Gelselaar, 

11. D. Elbrink, » Borkeloo, 
G. Lappenschaar, » Gcesteren, 

Perc. 3 ingek. 4 bilj., als: 
B. Welruers, te Gelselaar, 

G. W. Lappenschaar, » Geesteren. 
II. D. Elbrink, > Borkeloo, 

II. Rietman, » idem 
Massa, ingek. I biljet van II. D. Elbrink, tc 

Borkeloo, voor / 1064.42 
Bergen-op-Zoom, 2 Juli: de levering van 

machinerieën enz., voor de vergrooting van de 
gasfabriek; minste inschr. waren: lo. een verti
cale stoomketel van 101 verwarmingoppervlak en 
5 atinosf. overdruk, Willick te Hourde (Duitscl 
land), voor / 1070. 

2o. eene horizontale stoommachine van 4 
L. Smulders & Co., Utrecht, voor ƒ 600. 

3o. een ijzeren dak met ventilatiekap, Paris 
Marchienne-au-Pont. (België), voor fr. 7050. 

Alles gegund. 
's-Hage, 4 Juli: het leveren van ijzerwerk 

voor onderstellen van goederen-, platte-, lang 
hout-, zand- en veewagens, ten dienste de 
Staatsspoorwegen op Java; ingek. 7 bilj., als: 
Société Internationale, Branie le Comte, ƒ 17,620 
J. J. Beijnes, Haarlem, - 1 ' ' 
Société de Baume et Marpent, Haine 

St.-Pierre, 
• de Senetïe, Senofle. 

A. Germain, Charleroi, 
Société Dyle et Bacalan, Parijs, 

» la Metallurgique, Brussel, 
Gegund. 

Leiden, 4 Juli, voor rekening der gemeente 
lo. het verrichten van eenige herstellingen en 
verfwerken aan het gebouw op de stadstimmcr-
werf (herbesteding); ingek. 4 bilj.. 
hoogste inschr. J. Sirag. Leiden, f 775 
minste » P. llasselbach, idem » 660 
Gegund. 

2o. de verbouwing der meisjesschool 2e klasse 
aan de Breèstraat en levering van meubilair, in 
2 perceelen en in massa. 

Perc. 1, gebouw; 
hoogste inschr. M. N. Langezaal, Leiden,/ 23,500 

hoogste inschr. / 8575 
minste » * 4977 

Gegund aan de Wed. J. A. Mclman, 
te Warmond, voor » 5875 

Raming » 7200 
Overschie, 4 Juli: liet bouwen van een koe-

n paardenstal te Overschie, op de boerderij 
Veelust', onder beheer van den architect Jac. 

van Vessem. te Kralingen; ingek. 11 bilj., als: 
.1. de Puij. te Rotterdam, ƒ 6800 
R. Tiebout en II. Koert, » idem » 6210 
W. .1. v. Dort, » Kralingen, » 6168 
1'. Langeveld. » Overschie, » 6000 

Pelt Joh Jz., » Kralingen, o 5941 
M. C. de Uruijn, » Overschie. » 5939 
E. Blok Az., » Vlaardingen, » 5790 
Joh. v. Kempen. » Overschie, » 5500 
Wed. C. de Jong. » idem i 5369 
0. v. d. Ilerg, » idem » 5292 

br. Lokhorst, » Kralingen, » 4898 
Gegund. 

Deventer, 5 Juli: de verbouwing vaneen 
huis tot kruidenierswinkel in de Lange Bisschop
straat, onder beheer van den architect II. van 
Harte Mz.; minste inschr. K. van Leusse. voor 
f 2287. 

Rotterdam, 5 Juli: de levering van 160 
etort-inondsliikken en 1300 mnerbouten, ten 

behoeve van de uitbreiding der gemeente-gasfa
briek ar.n den Oostzeedijk; ingek. 5 bilj., als: 
Sepp & Co., Enschedé, ƒ 6900 
" K. Ovink .Ir., Rotterdam, '» 4050 en ƒ 5580 
Ned. Stoombootin., idem » 4780 
('h.iienivX: llienfait, idem » 3754 en » 3354 
E. Ilcuricot Court St.-Etienne, » 4380 

Goes. 5 Juli: het vernieuwen en herstellen 
Ier aarde- en kramwerken aan den Jacobpolder; 
ingek. 9 bilj., als: 
P. Dronken, Kapelle. / 2347 
A. Goedeiuond en P. Staal, Hansweerd,» 2809 
II den Exter v. d. Drink, Krabbendijke,» 2095 

de Wilde, Kattendijke, » 2078 
v. d. Velde, Rorselè, » 2000 
Leijs, 's Heer-A rendskerke, » 1999.99 

S. Blók, Kortgene, » 1960 
M. Leuteer, Nieiiwdorp, » 1896.60 
A. Tolleinan, 's lloer-Arendskerke, » 1568 
Gegund. 

Middelburg, 6 Juli. voor de Ned. Geref. 
kerk, (doleorendo): het bouwen eener kerk niet 
bijbehoorende werken; ingek. 6 bilj., als: 
A. Loois, te Vlissingen, f 18.037 

pk. 

10,17 

16,109 
14,597 
14.500 
14,294 
13.934 

idem 20,060 minste » A. Verhooj 
Perc. 2, meubilair; 

hoogste inschr. M. N. Langezaal, idem 
minste » Iz. v. d. Kamp, idem 

Massa; 
hoogste inschr. M. N. Langezaal, idem 
minste » Iz. v. d. Kamp, idem 
Gegund in massa. 

Lelden, 4 Juli: het bouwen van eene ber 
plaats voor ijs, eene werkplaats, loods, schoeiiri 
gen en verdere werken, aan de Haarlemmer 

J trekvaart, ingek. 11 bilj.; 

) 1000 
» 731 

24,500 
20,85! 

H. P. v. d. Ree, 
A. Vertregt, 

P. L. v. Miert, 
,1. M. v. Dituiars Dz., 
D. Bijl, 

Middelburg 
idem 
idem 
idem 

» Vlissingen, 

17,884 
17.280 
16,810 
16.700 
15.470 

Vlissingen. 0 Juli: het opruimen van zand, 
het maken van kleibekleeding enz., bij het bad
huis, aldaar; ingek. 2 bilj., als: 
C. Maters, te Vlissingen, /' 2749 
P. Robrechtse, » idem » 2587 

s-Hage, 6 Juli, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het maken van 
tien kribben, het verlengen van vier rijkskribben 
>n het verlengen, verbreeden en verhoogen van 
ene particuliere krib, tot verbetering van de 

rivier den Gelderschen Usel, tegenover de Hoen-
waard, boven Hattem; ingekomen 7 bilj., als 
D. J. Kroon. Sliedrecht. 
I». Heil. Zwolle, 
J. II. v. Hezewijk. Lobit, 
G. .1. Mol. Kuilenburg. 
F. E. Terwindt, Pannerden. 
.1. II. Hovinck, idem 
II. A. Pauwen, West-Panncrden 
Raming 

2o. de uitvoerin, 

14.868 
14.700 
14.028 
13,943 
13.909 
13,775 
13,698 
14,400 

van werken ter vei betering 
van de rivier dc Maas, onder de gemeenten 
Hoogden mi Buggenum; ingek. 6 bilj.. als: 
J. Hillen, Grave, / 11,550 
M. Vogels. Wessem, » 11,300 
A. W. Groot, Hintham, » 10.700 
G. Smeets, Maesevck, » 10.580 
II. Pernot, Obbiclit, » 9,831 
G. Straatman, Liniie, • 9,618 
Raming » 11.300 

3o. het uitdiepen van een gedeelte derspoor-
weghaven te Fijenoord; ingek. 4 bilj., als: 
.1. Holster, Amsterdam, ƒ 35.4n0 
II. Hennik Hz., Utrecht, » 26,900 
C. Bos Az.. Dordrecht. » 25,200 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht, » 24,400 
Raming • 35,000 

Doei i r l i e m . 6 Juli: het houwen eener school, 
onder beheer van den architect Ovink; minste 
inschr. A. Siebclink, voor 3115. Het werk is 
niet gegund. 

Keuzen. 6 Juli: lo. de gewone jaarlijkschc 
onderhoud»- en vernieiiwingswerken aan de 
waterkeering van den De-Loosepolder; minste 
inschr. O. Tholens, te Neuzen, voor ƒ 1760. 



DE O P M E R K E R . 

2o. idem aan den Koudepolder; minste inschr. 
Jac. Meertens, tc Hoek, voor ƒ 1180. 

Beiden gegund. 
Nieuweramstel, 7 Juli: het bouwen van een 

woonhuis aan de Weesperzijde, hoek Schoolstraat, 
onder beheer van den bouwkundige P. van der 
Vliet, te Amsterdam; ingekomen 12 bilj., als: 
H. P. Rietsnijder, te Amsterdam, J' 101)76 

i idem » 19,472 
> idem • 18,978 
» idem a 18,200 
n idem » 17,910 
» idem a 17,800 
» idem a 17,790 
j idem » 17,300 
» Nieuweramstel, * 10,275 
a Am -toni.nu, • 16,160 

H. C. Dorlas, 
A. Alders, 
W, Boom, 
Gebr. Ksveldt, 
A. A. M. Vos, 
J. F. Prenzler, 
J. v. Berne, 
J. Gelens, 
J. Morison, 
C. v. d. Brand en II 

Hofte, 
F. Rijke, 

idem 
idem 

16,285 
14,690 

Haarlem, 7 Juli: bet bouwen eener ophaal 
brug met gemetselde landhoofden en ijzeren 
bovenbouw over de Kcelgracht van het fort 
Oostoever te Nieuwedicp, ter vervanging van'de 
houten rolbrug no. 87, behoorende tot de werken 
van het Xooru-Hollandsch kanaal; minste inschr. 
J. Stevens, te Appingedain, voor J 74110 
Raming ' 6000 

Lelden. 7 Juli: bet afbreken cn wederop
bouwen van het perceel aan de Haarlemmer
straat no. 29. onder beheer van den architect 
W. F. v. d. Heijden; ingek. 11 bilj., als: 

M. II. Jolink, te Doesburg, / 496 
D. A. Willemsen, > idem • 416 
Raming > 545 

5o. post- en telegraafgebouw te Delfzijl; ingek. 
4 bilj., als: 
J. Riettema Jr., te Delfzijl, / 670 
J. J. Stuitje, • idem » 540 
G. Bakker, » idem > 529 
II. X. Pul, > idem » 494 
Raming • 547 

6o. post- en telegraafgebouw te Enkhuizen 
ingekotnen 6 bilj., als: 
('. Liefhebber, te Enkhuizen, ƒ 668 
T. v. Dam, > idem » 516 
II. Visser en J. West, » idem a 487.99 
T. Korff, » idem a 487.60 
W. RieiidcrhofT, • idem » 475 
R. Kramer en J. v. Hurke, » idem > 420 
Raming » 530 

To. post- en telegraafgebouw te IJmtiiden; 
ingek. 4 bilj., als: 

te I humden, 
> idem 
a idem 
> Velzen, 

P. Groene wegen, 
N. J. Zwager, 
L. Kok, 
.1. G. ten Broeke, 
Raming 

ƒ 860 
> 802.65 
» 800 
» 774 
* 841 

P. Otalllil.il, te Leiden, 
J. C'. Verhoeven, » idem 
C. J. de Xie, i idem 
J. Sirag. » idem 
N. Rijnswou, a idem 
Gebr. Couvée, a idem 
W. v. d. Drift, » idem 
N. Bink, • idem 
Cbr. E. Verbaaf, » idem 
H. J. Sloots, » idem 
H. de Jongh, » idem 

Haarlem, 7 Juli: het verhouwen van 
woning get. no. 18, het bouwen van een loods 
en liet maken van een tuinmuur met ijzeren 
hek aan de Bolhuizen, voor rekening der ge
meente; ingekomen 9 bilj., als: 

te Haarlem, f 3176 
a idem a 2906 

ƒ 6915 
» 5794 
» 5740 
» 6710 
» 5710 
» 5700 
» 5555 
» 5537 
» 5400 
» 5399 
» 53t-fi 

de 

8o. post- en telegraafgebouw te Hoorn; ingek. 
7 bilj., als: 
C. Woestenburg, 
J. Markus, 
P. J. Blauw, 
R. Lakeman, 
J. üleystern Jr., 
J. v. d. Berg Sr., 
J. Rustenburg, 
Raming 

te Hoorn, f 1150 
» idem » 1109 
» idem » 1090 
» idem » 1074 
» idem a 1070 
» idem » 999 
o idem > 948 

a 1154 

H. v. Es, 
J. P. A. Nelissen, 
Verhagen en Van 

't Wout, 
J. S. v. Velthuijsen, 
C. Elllers ft Zn. 
Giebels en Van 

Servellen, 
Wed. A. Captein 

& Zn„ 
C. Cobelens, 
J. Poolman, 

idem 
idem 
idem 

idem 

» 2888 
» 2862 
. 2749 

.> 2727 

» idem a 2463 
» idem a 2344 
» Heemstede, t 2319.92 

De gunning beeft 14 dezer plaats. 
's-Hage. 8 Juli, onder beheer van het ministe

rie van waterstaat enz.: het onderhouden en 
herstellen van bet postgebouw te Groningen en 
de post- en telegraafgebouwen te Zwolle, Ahne
loo, DiM'shurg, Delfzijl, Enkhuizen, IJmuideu en 
Hoorn. 

lo. postgelmuw te Groningen; ingekomen 7 
bilj.. ais: 

te Groningen, 
idem 

C. Becherer, 
G. P. v. Erp, 
J. Werkman, 
E. W. Wietzema, 
J. Versteegh, 
'1'. Y. Jelsma, 
J. II. .Muller, 
Raming 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 1105 
» 1100 
a 1042 
» 909 
» 957 
» 938 
a 598 

972 
2o. post- en telegraafgebouw te Zwolle; ingek. 

6 bilj., als: 
H. .1. Il.ii don. te Zwolle, 
K. A. v. d. Berg, » idem 
B. Helbergen, a idem 
G. v. Uiten, a idem 
G. Kamphuis, • idem 
Raming 

So. poet- en telegraafgebouw te Ahneloo; 
o bilj.. als: 

te Ahneloo, J 1149 
a Zwolle, '• 1000 

J 1-174 
» l:>67 
» 1284 
» 1120 

1089 
1450 
gek. 

H. A". Witzand, 
K, A. v. d. Berg, 
A. Sehreuder en L. 

Barneveld, 
G. Kamphuis, 
.1. II. Scholten, 
E. Eshuis, 
J. Eshuis, 
S. II. Krabshuis, 
N. ilrevder, 
Raming 

a Ahneloo, 
» Zwolle, 
» Almeloo. 
a idem 
,) idem 
'i idem 
a idem 

luw 
092 
913 
t-87 
811 
787 
784 

1020 
4o. peet- en telegraafgebouw te Doesburg-

ingek. 4 bilj., als: c 

M. Wassink. te Doesburg, 
S. Dekker, » jdem /' 538 

o 510 

B I J V O E G S E L 
TAN 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 16 JULI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 18 Jul i . 

Monnikendam, te 11 uren, door gecommitteerden tot de directie 
over de wegen en vaarten tusschen de zes Noord-Hollandsche steden, 
ten raadhuize: de voorziening van een gedeelte der boorden van de 
vaart van het Schouw naar Monnikendam. Inl. bij den algemeen-
opzichter H. P. van den Aardweg, te Purmerend. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van een riool, kruisende de 2e-Bilderdijkstraat, gaande 

door de le-Helmerstraat, deels in de gemeente Amsterdam, deels in de 
gemeente Nieuweramstel, en het graven van een sloot in het verlengde 
van dat riool tot cn in dc 2e dwarsstraat in het bouwplan van de 
naamlooze vennootschap «Overtoom", onder Nieuweramstel; 

2o. het leveren en stellen van 8 stuks 2persoons geslagen-ijzeren 
urinoirs met toebehooren. (Zie advert, in n°. 28.) 

Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van een directeurswoning bjj de gasfabriek en het 

bouwen van een afsluitmuur om het fabrieksterrein; 
2o. het leveren van 118,000 grèskeien van de Om-the. 
Aanw. gehouden. 
Deirt, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen, in 

de Houttuinen: de levering van koper- en messingplaat, schellak, 
alcohol, soda enz., voor den aanmaak van patroonhulzen enz., in 2 perc. 

Harlingen, te 1 uur, door burg. en weth.: a. het herstellen 
van eenige walmuren; b. het uitkappen en invoegen van den muur aan 
den voorkant van het politiebureau. Aanw. gehouden. 

Putten, te 2 uren, door burg. en weth.: de verbouwing van het 
perceel wijk A no. 103, aldaar, tot gemeentehuis. 

Zutfen, te t uren, door den architect P. J. de Bruin, namens T. 
Tjeiikema. in het hotel Zwijnshoofd: het verbouwen van een huis aan 
de Nieuwstad, A 265, aldaar. Aanw. gehouden. 

Nijmegen, te 3 uren, door den dijksteel van het polderdistrict ade 
Circul van de Ooy", in het geërfdenhuis aan den Voerweg: het afdam
men en droogmalen van de Meersluis. Inl. bij de ingenieurs J. van 
Hasselt en de Koning, aldaar. Aanw. 18 Juli, te 9 uren. (Zie advert, 
in »<>. 29.) 

Jllnudag. 1* J u l i . 
Ilengrlao (Ov.), te 12 uren, door C. L. Zehender Traus, in het 

logement Wilbrink, aan de Markt: het bouwen van een woonhuis met 
toebehooren op een terrein, gelegen aan den Bornschen straatweg, aldaar. 
Aanw. te 10 uren. 

Enschedé, tc 12 uren, door de firma H. Serphos, in het hotel De-
GraafT: het bouwen van een steenen pakhuis en kantoor op het stations
emplacement der Staatsspoor, aldaar. Aanw. te 9 uren. 

Mneek, te 12 uren. door burg. en weth. van Wymbritseradeel: het 
maken van eene walbeschoeiing langs een gedeelte van den Eewal en 
het herbestraten van dien wal inet bijbehoorende werken ten zuiden 
van de draaibrug te Woudsend. Aanw. gehouden. 

Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van een gedeelte 
van het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart, tusschen de Beilervaart 
en de Veenhoopsbrug (van paal no. 29 -f- 60 M. tot paal no. 82 -f-
70 M.) Inl. bij den hoofdingenieur, te Zwolle, en den ingenieur Casten-
dijk, te Assen. Aanw. gehouden. Raming / 42,000. 

Assen, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
het gebouw van het prov. best.: het maken van veranderingen aan 
zeven draaibruggen, gelegen in het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart, 
en bijkomende werken. Inl. bij den hoofdingenieur, te Zwolle, en den 
ingenieur Castendijk, tc Assen. Aanw. gehouden. Raming J 16,750. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 460, het maken, uit
breiden, wijzigen, verplaatsen en opruimen van gebouwen en inrichtingen 
met daarmede in-verband-staande werken, op bet station Rozendaal. 
Aanw. gehouden. Raming f 79,000. (Zie advert, in a*. 28.) 

Weerden, te 2 uren, door den architect X. A. Swanenburg, namens 
Dr. G. H. de Feyfer, aldaar, in het hotel Woerden i het bouwen van een 
villa met de daarmede in-verband-staande werken, op een terrein, 
gelegen aan den Stationsweg, aldaar. 

aSranlngen, 'savonds 9 uren, door den architect G. Nijhuis, in het 
koffiehuis van H. Piel: het verbouwen van het huis get. A 210, aan 
dc Groote-Spilsluizen. Aanw. gehouden. 

Weensdag, 10 Jul i . 
's-llage, te 11 uren. door het ministerie ran waterstaat enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in het bed van de rivier de Waal, onder 
Varik en Hurwenen, prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaien 69 
en 72. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, cn den inge
nieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming / 22,900. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
bouwen van een uitwaterings- en inlaatsluis aan de Scheistoot nabij 
Keizersveer, onder de gemeente Raainsdonk, provincie Noord-Brabant. 
Inl. aan het bureau der* werken voor de verlegging van den Maas
mond, te 'a-Bosch. Aanw. gehouden. Raming f 28,360. 

's-llage, tc 11 «ren, door het ministerie van waterstaat enz,: 
lo. het bouwen van eene scheepvaartsluis aan het Oude Maasje nabij 

Keizersveer, onder de gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant. 
Raming / 126,600; 

So. het bouwen van eene dubbele uitwaterings- en inlaatsluis aan het 
Oude Maasje nabij Keizersveer, onder de gemeente Raamsdonk, prov. 
Noord-Brabant. Raming ƒ 49,800. 

Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van den Maas
mond. Aanw. gehouden. 

Deventer, te 11 uren, door P. van Son, in het koffiehuis van Spijker, 
aan den Brink: het bouwen van een zegellak- en in kt fabriek op bouw
blok V der gesloopte vestinggronden naast de terra-cottafabriek van 
Grolleman. Aanw. te 8 uren. 

Breda, te 11 uren, in het koffiehuis van C. Simons: de koper-, lood-, 
zink-, glas-, verf- en smidswerken voor het in-aanbouw-zijnd Gerefor
meerd burgerweeshuis, aldaar. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie der marine: het ver
richten van eenige werkzaamheden aan de gebouwen enz., van het 
maritieme etablissement, aldaar. Aanw. 19 Juli, te 10 uren. 

Amsterdam, te 11 uren, door J. de Koning in het café van J. H. 
Groen, Spuistraat 274: het bouwen van een perceel Oostenburger-
gracht no. 51. 

Mneeh, te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van be-
schoeiingswerk langs een gedeelte trekweg aan het Galigendiep bij 
Leeuwarden. Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. 19 Juli, te 10 uren. 

V a l k e n b u r g (Z.-H.), te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het geheel vernieuwen van den kaaimuur langs de haven en ge

deeltelijke vernieuwing van den belendenden vleugelmuur; 
2o. het maken van een muur langs een gedeelte van het kerkhof. 

Aanw. gehouden. 
Ierseke (Zeel.), te 2 uren, door burg. en weth.: het vergrooten der 

openbare lagere school no. 1 in de Vierstraat in die gemeente, met 2 
lokalen, samen voor 96 leerlingen. Inl. bij den architect J. H. Hannink, 
tc Goes. Aanw. 20 Juli, te 10 uren. Raming ƒ 5846.21. 

Etten (Geld.), te 4 uren, namens L. M. J. Weijers, te Vethuizen 
(gem. Berg), bij den kastelein Koster: het opbouwen van een boeren
woning met de bijlevering van de benoodigde materialen, in 3 perc. en 
in massa. Aanw. 18 Juli, te 9 uren, op het terrein in Vethuizen. 

Dekknm, te 6 uren, door burg. en weth.: het verrichten van verf-
werken aan en in het gebouw van de burgerschool, met ameublement 
en verder toebehooren, te Dokkum. 

Purmerend, door burg. en weth.: de levering van 80,000 Waalsche 
vlakke straatklinkers, voor de aan te wijzen losplaatsen. 

Donderdag, SI J u l i . 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, aldaar, op het bureau der genie: het doen van 
voorzieningen aan het ambulance- magazijn, tc Amsterdam. Bilj. inzenden 
uiterlijk 20 Juli, vóór 3 uren. Raming /' 860. 

Ooi-s beek (Limb.), te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene school, portalen, kolenhok enz.; 
2o. het bouwen van een keuken, stal enz., aan de onderwijzerswoning; 
3o. het verbouwen der oude school tot gemeentehuis, aldaar. 
Aanw. te 91;, uren. 
Haarlem, te 10 uren, door den majoor, eerstaanwezend-ingenieur 

der genie, aldaar: het maken van inundatiemiddelen voor de linie te 
Spaarndam. Bilj. inzenden uiterlijk 20 Juli, vóór 3 uren. Aanw. gehouden. 
Raming j 15,700. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

Sebouw van het prov. best.: het houwen van eene woning voor den 
oofdraachinist van den Rijksstoomwatermolen te Scheltinkwoude. be

hoorende tot de werken van het Xoordzeekanaal. Inl. bij den hoofdinge
nieur, te Haarlem, en den ingenieur De Bruyn, te Amsterdam. Aanw. 
gehouden. Raming / 6140. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van marine: aan het 
§ebouw van het prov. best : het maken van een gebouwtje tot red

ing van schipbreukelingen, op het noorderstrand van de Boschplaat, 
bij Terschelling. Inl. bij den hoofdingenieur van den waterstaat, te 
Haarlem, en den ingenieur, te Alkmaar. Aanw. gehouden. 

Harlingen, te 1 uur, door burg. en weth.: a. het vervloeren van 
eenige straten. Aanw. 18 Juli, tc l i uren, te beginnen bij de Droog-
straat; 6. het herstellen van de Kerkpoortsbrug. Aanw. 18 Juli, te 
12 uren. 

Haarlem, tc 21;., uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: bet uitvoeren van verschillende 
werken aan het Rijks-krankzinnigengesticht te Medemblik. Inl. bij den 
rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz, te 's-Hage, cn den 
opzichter van het gesticht J. F. M. Scheepers, te Medemblik. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 3970. 

Lemmer, door het best. van den veen polder van Echten: hetgewoon 
onderhoud en bijkomende werkzaamheden aan molens, sluizen, bruggen 
enz., benevens eene belangrijke herstelling aan de sluis en brug in en 
over de oostelijke Vaart, in 13 perceelen. Bilj. inzenden bij den secretaris 
T. van Beijma time Kingma. Aanw. 19 Juli, te 9 uren. 

Vrlldag, I I J u l i . 
Middelburg, tu 10 uren, door het ministerie van waterst. eni„ aan 

het gebouw van het prov. best.: het bestorten van een gedeelte 
zeewering te Vlissingen, behoorende tot de zeewerken in de provincie 
Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, 
en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. gehouden. Raming / 4000. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: bet leveren en aanbrengen van leidin
gen voor waterverbruik cn brandblussching in en aan bet Rijksarchief
gebouw te Arnhem, met alle daartoe behoorende werken en in aan
sluiting met de dienstleiding der waterleiding aldaar. Inl. bij den 
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te's-Hage, endenhoofd-
opzichter der universiteitsgebouwen, W. H. Schoonhein, te Utrecht. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 1200. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. best. van Gelderland: het leveren 
en aanbrengen van leidingen voor waterverbruik en brandblussching in 
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en aan het gebouw van het prov. best. van Gelderland, met alle daartoe 
behoorende werken cn in aansluiting met de dienstleiding der water* 
leiding te Arnhem. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijs
gebouwen enz., te 's-Hage, en den opzichter A. J. Groenen, te Arnhem. 
Aanw. gehouden. 

streefkerk, (Z.-H.), te 5 uren, door den bouwkundige Cs. Broere 
K/n. te Nieuw-Lekkerland, namens zijn principaal, in het gemeentehuis: 
het bouwen van een woonhuis met schuurtje. Aanw. 18 Juli, te 10 uren. 

Zaterdag, IS Jul i . 
(.nrn-dljk, te 10 uren, door het polderbest. van het 6e en 7e veen-

district onder Opstcrland en Engwirden, in het logement de Korenbeurs: 
het bouwen van een steenen schutsluis in den Binnenringvaart onder 
Terwispel, bij Uilesprong. Inl. bij den opzichter A. Kooistra, teGorredijk. 
Aanw. 21 Juli, te 10 uren. 

Wlssekerke (Zeel.), te l l 1 / , uren, door het best, der waterkeering 
van den calamiteusen polder Vliete: het maken van werken tot ver
dediging van den oever van den bovengenoemden calamiteusen polder 
over den dienst '87/'88, Aanw. 20 Juli, te 8 uren. 

Lelden , te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 
in het gemeenlandshuis: het schoonmaken van wateren en het onderhoud 
van slooten en greppels, in 36 perceelen. Inl. bij den ingenieur te Leiden 
en de opzichters. 

Hurnierweude. te 12 uren, door burg. en weth. van Dantumadeel: 
het verbouwen der scholen te Murmerwoude en Veenwouden. Aanw. 
21 Juli te .Murmerwoude te 10 en te Veenwouden te 12 uren. 

Utrecht, te 1 uur, door burg. cn weth.: het maken van een steenen 
gebouw om den bestaanden ontsinettingsoven, op het terrein der ge
meentereiniging, met bijlevering van alle materialen. Inl. bij de 
civiel-ingenieurs Symons en Huijgen, te Rotterdam. Aanw. 19 Juli, 
te 10 uren. 

Maandag, SS J u l i . 
Amsterdam, tc 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen van de vaste brug no. 89 over de Lijnbaansgracht 

vóór de Weteringstraat en het maken van twee gemetselde walhoofden 
met vleugelmuren en daarbijbehoorende werken voor de vernieuwing 
der ophaalbrug no. 142 over de l.ijnbaansgracht vóór de Willemstraat, 
beiden met de levering der benoodigde materialen; 

2o. het rioleeren van eenige straten in de gemeente. (Zie advert. 
in «». 29.) 

Lelden , te 12 uren, door burg. en weth.: het maken en plaatsen 
van twee ijzeren ophaalbruggen, met bijkomende werken, in 2 perceelen. 
Aanw. 18 Juli, te 2 uren. (Zit advert, in n'. 29.) 

Woensdag, 17 J u l i . 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van 14 kribben tot verbetering van de rivier den Usel, bij 
Westervoort, tusschen de kilometerraaien 1 en 7. Inl. bij hoofdingenieur 
Van Diesen. te 's-Hage, en den ingenieur Ramaer, te hampen. Aanw 
20 Juli. Raming j 5600. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gedeelte dijk in den polder Hooiland op het eiland 
Rozenburg, met bijbehoorende werken, een en ander voor de verbetering 
van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaan
wezend-ingenieur Leemans, tc Rotterdam, en den adjunct-ingenieur 
Francois, te Hoek-van-Holland. Aanw. 20 en 23 Juli, te 12 uren. 
Raming / 73,000. 

'sHage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de aanleg 
van eene electrische geleiding langs de gekanaliseerde rivier de Dieze, 
de Zuidwillemsvaart, de Ncordervaart en het zijkanal naar de Maas, in 
Noord-Brabant en Limburg. Inl. bij den inspecteur, chef van het tech
nisch beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, en bij den inspecteur, te 
Venloo. Raming ƒ 8900. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen van sporen en wissels en het maken van eenige bijkomende 
werken op het station Geldermalsen. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den sectic-ingenieur, te 
Amersfoort. Aanw. 19 en 20 Juli, te 12 uren. 

Donderdag, IS) Ju l i . 
's-Bosch. door het prov. best. van Noord-Brabant: het uitvoeren der 

noodige werken tot het vervangen van de grintbaan door eene keibe-
strating op een gedeelte van den provincialen weg van Werkendam 
naar Ibissen te De-Werken. Raming ƒ 6168. 

Vrijdag, 2 » Jul i . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz-, aan 

het gebouw van het prov. best: het op diepte houden van de buiten
haven van het kanaal door Walcheren, te Veere, en van de geul in den 
oever voor die haven cn het maken en op diepte houden van eene geul 
zuidoostwaarts van die haven. inl. bij den hoofdingenieur in het He 
district, te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 21 en 
cn 23 Juli. Raming ƒ 52,200. 

Groningen, te 12 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan 
gebouw van het prov. best: het maken van een nieuwen duiker 
ter vervanging van duiker nn. 10, in den Rijks-grootenweg van Gronin
gen naar de Friesche grens. Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, 
en den ingenieur en den opzichter Raammaker, beiden te Groningen. 
Aanw. 22 Juli. Raming j 1020. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verbetering van de 
traversen en het vernieuwen van verschillende vakken klinkerbestrating 
ter instandhouding van de Rijkswegen in de provincie Overijsel. Inl. bn 
den hoofdingenieur en den ingenieur Loke, beiden te Zwolle. Aanw. 21 
en 22 Juli. Raming ƒ 15.830. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf 
te 's-Hage, en bij den inspecteur, te Arnhem. Raming t 1830. 

' s - l l a g e . tc 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het Rijkspostgebouw tc Groningen, van 
den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en 
met 31 Dec. '89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 
's-Hage, en den opzichter .1. Dartels, te Rotterdam. Aanw. 22 Juli, tc 
11 uren. Raming f 705. 

's-Hage, door den architect A. A. Andries: het bouwen van zeven 
winkelhuizen met afzonderlijke bovenwoningen in de Nieuwe-Prinsen-
straat, en een benedenhuis met tuin en dubbel bovenhuis in de Nobel-
straat, aldaar. Aanw. 25 Juli. (Zie advert, in n'. 29.) 

Zaterdag, SO J u l i . 
Westsaan (N.-H.), door het best. der Zaaulandsche Zeilverceniging: 

het bouwen van een tribune op het terrein bij den Watermolen aan 
het dijkje tusschen Zaandijk en Wormerveer. Bilj. inzenden tot 16 Juli, 
bij den penningmeester der vereeniging D. L. van Voorst. 

Donderdag, 4 Aug. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: de uitvoering van metselwerken en 
het opbreken en leggen van een gedeelte spoorbaan op het Noorder-
havenhoofd te IJmuidcn. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam. Aanw. 28 Juli. Raming ƒ32,000. 

Vrijdag, S Aug. 
's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leggen en ingraven van vijf telegraafkabels, te 's-Hage. Inl. bij den 
inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, 
en den inspecteur, te Rotterdam. Raming ƒ 940. 

Zaterdag. • Aug. 
Llttoelen, te 12 uren, door Mr. II.O.P. Kolfschoten, te 's-Bosch, bij 

Joh. Booijen: het maken van vier kribben aan de H -Geestwaard, onder 
Littooien, op den linkeroever der rivier de Maas. Inl. bij den bouw- en 
waterbouwkundige 1. B. Groenen, te Vucht. Aanw. 1 Aug., te 10 uren. 

Maandag, 9 Aug. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 

van schroefpalen, brugliggers, kanaal- en zoresijzer. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. de levering van ijzeren kapspanten enz., voor de werkplaatsen te 

Padang, ten dienste der Staatsspoorwegen ter Sumatra's westkust; 
2o. de levering van Pitch-pinehout, mede voor bovengenoemden tak 

van dienst. 
Woensdag, 10 Aug. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
afbreken van bestaande inrichtingen, het maken van eenige werken, 
benevens het leggen van sporen en wissels ter uitbreiding van het station 
Leeuwarden. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoor
wegen, te Amsterdam. Aanw. 8 en 10 Aug., te 11 uren. Raming 
/ 129,000. 

Op enkepaalden datum. 
GarUp (Fr.), door het algemeen armbest.: het bouwen van een 

woonhuis aan de Zustervaart. Inl. bij B. Gros, aldaar. Aanw. 20 Juli, 
te 3 uren. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Gerirhem, 5 Juli: het bouwen van een 

artillerieloods met wachterswoning bij het werk 
aan den Diefdijk, onder het beheer der genie, 

8 bilj., als: 
te Heukelum, 
» Akkooi, 
> Gorichem, 

aldaar: ingekomen 
A. de Groot Cz., 
W. Kloosterman, 
A. G. de Pater, 
Raming 

ƒ 6260 
» 6997 
s 5343 

6600 
Tiel . 6 Juli: het aanbouwen van cen kamer 

aan het Beursgebouw; ingekomen 3 bilj., als: 
J. v. Doesburg, te Tiel, J 472 
N. v. Zetten, » idem i 465 
Valster, > idem > 450.50 

Niet gegund. Herbesteding. 
Haarlem, 7 Juli: het bouwen eener ophaal

brug met gemetselde land hoofden en ijzeren 
bovenbouw over dc Keelgracht van het fort 
Oostoever te Nieuwediep, ter vervanging van de 
houten rolbrug no. 78, behoorende tot de werken 
van het Noord-Hollandsch kanaal; ingekomen 8 
bilj.. als: 
L. Kok, te Umuiden, / 9495 

J. Holster, te Amsterdam, ƒ 8400 
J. Stevens, > Appingedam, > 7430 
Raming » 8000 

• s , 8 Juli: het maken van een gemetselde 
gashouderkuip en atsluitput en het maken en 
stellen van een ijzeren gashouder; ingekomen 7 
bilj., als: 

" te Os, 
* Zalt-Bommel, 
• Slikkerveer, 
» Os, 
» Tilburg, 
» Os, 
> idem 

J 8600 
> 8300 
> 7624 
» 7574 
» 7650 
» 7550 
> 6260 

N. Kuijte, 
Meijer, 
V. d. Kuiil, 
M. v. d. Biggelaar, 
Depréz & Co., 
F. v. Dinther, 
P. Verhallen, 
Gegund. 

Twee biljetten van onwaarde. 
Driel , 8 Juli: het bouwen van een gemeente-

huis, onder beheer van den architect D. Sem-
melink, te Nijmegen; ingek. 5 bilj., als: 
K. W. Valster, te Tiel, ƒ 9199 
G. v. Dinther, i Os, » 8995 
G. J. Metz, » Bommel, > 8947 
A. v. Hezik, > Kerkdriel, i 8576 
.1. v. Rijt, > Oosterwijk, i 7825 
Gegund*. 

's-Hage, 8 Juli: het rioleeren van een ge
deelte der Ostadestraat; ingek, 7 bilj., als: 

M. Bot, Vlaardingen, ƒ 678 
H. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, » 669 
G. Key, Rotterdam, » 675 
A. Bout, Papendrecht, » 668 
A. de Waard en J. C. Decrkes, 's-Hage, » 568 
P. Kraijenveld. idem » 650 
H. Jongenburger, Waddinksveen, » 470 

Wanswerd, 8 Juli: het afbreken van een 
blok woningen en het bouwen van eene school; 
ingekomen 7 bilj., als: 
H. de Jong, Dokkum, f 8353 
H. P. de Vries, idem en F. M. Ozinga, 

Aalsum, » 8344 
Wed. J. v. d. Wal, Hogebeintum, » 3176 
J. R. Jansma, liallum, s 3127 
R. P. v. d Meulen, Ferwerd, » 2984 
J. H. Gros, Wijns, » 2765 
A. S. Visser, Tietjerk, « 2668 

Het werk is gegund voor de begrootingssom, * 
ƒ 2600. aan D. B. Kalina, te Wanswerd. 

HollandseheTeld, 9 Juli: het vergrooten van 
de machinekamer bij de fabriek van houtpro-
dukten, aldaar (onderhands); aangenomen door 
A. Nichuis, te Hoogeveen, voor f 430. 

Alklasserdam, 9 Juli: het maken van basalt-
glooiingwerk en aardewerk langs de hoogs! 
boezeinkade tusschen het stoomgemaal en de 

sluizen in het Elshout, voor rekening van het 
waterschap de Nederwaard; ingek. 3 hilj., als: 
0. Beenhakker, te Sliedrecht, ƒ 688 
p, Zaanen, « Ammerstol, > 624 
J. de Jong Az.Sr., • idem » 598 
Gegund. 

ilollandscheveld, 9 Juli: het bouwen van 
eene boerderij, onder beheer van den architect 
II. E. Hoegsma, te Hoogeveen; ingekomen 4 
bilj., als: 
J. Lanjou, te Hoogeveen, ƒ 2953 
A. Niehuis, » idem » 2950 
C v. Zoelen, • Assen, » 2772 
G. W ter Stege, » Hoogeveen, » 2750 
Gegund. 

Deventer, 9 Juli: de verbouwing der concert
en komediezaal en tooneelgebouw der schouw-
burgvereeniging, onder beheer van den architect 
G. tc Riele Wz.; ingek. 10 bilj., als: 
G. Hofstee, te Deventer, f 16,860 
E v. d. Woerd, • idem » 16,746 
J. Pot Jz., » idem » 16,739 
H. Steenbergen, » idem » 16,659 
K. v. Leusden, » idem s 16,561 
B. v. d. Worp, > idem » 16,447 
R. v. d. Spoel, » idem » 16,429 
J. Witteveen, » idem » 16,417 
W. J. Kolkert, » idem » 14,980 
G. Beltman, » idem > 14,939 
Gegund. 

's-Hage, 9 Juli: het maken van een gebouw 
ten behoeve der Louisastichting, onder beheer 
van de architecten J. Stok & Zn., te Rotterdam; 
ingek. 10 bilj., als: 
F. v. Malsen, te 's-Hage, ƒ 91,850 
A. Paardenkooper, » idem » 88,780 
Gebr. Janus en Houtman, » idem » 86,744 
Weinekus en Steffens, i idem » 84,200 

Rotterdam,» 83,700 
's-Hage, • 82,900 
Hellevoet, > 81,281 
Rotterdam,» 81,133 

idem » 80,888 
's-Hage, » 79,950 

2620 
4299 
3587 ƒ 89,100 
8300 24,850 
3484 
2244 

4950 
1700 

Schoenmeijer en Kool-
haalder, 

A. Stichter, 
W. v. Leeuwen, 
A. de Haan, 
H. J. Heiman & Zn., 
W. Westmaas, 

Niet gegund. 
Arnhem, 9 Juli: het bouwen eener kerk voor 

de doleerende gemeente; ingek. 11 bilj., als: 

/
ere. 1 perc. 2 massa 
37,839 J 2390 

J. Mulder, 80,840 2766 
H. v. d. Sand. 33,454 
W. A. R. Kok, 
Gebr. v. Dalen, 35,532 
II. Wissing en Van Burk, 32,800 
D. A. Roskam, 39,525 
W. Lensink & Zn., 30.889 
J. Post. 36,500 
L. Hasselbach, 31,277 
M. Wardenier, 

Beide perceelen gegund aan W. Lensink & Zn. 
Hlndrlespen, 9 Juli: het herstellen van 

sluis- en havenwerken, aldaar; ingekomen 8 
bilj., als: 

te Koudum, 
» Hindeloopen. 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
i idem 

Onder nadere goedkeuring aan den minsten 
insehr. gegund. 

Amsterdam, 9 Juli: het verbouwen der per
ceelen Rokin 88 en Gaperstecg 2, onder beheer 
van den architect W. Langhout Gz.; ingek. 13 
bilj., als: 
G. Woud, te Amsterdam, ƒ 11,811 
J. Buiterman & Co., » idem » 11,800 
CruijiT en Schouten, » idem » 11,740 
K. J. B. v. Ilamme, » idem » 11,400 
J. v. Berne, » idem » 11,250 
B. Greve, » idem » 11,200 
J. Koster, » idem » 10,890 
G. Boon, » idem » 10,800 
H. Hendrickx, • idem » 10.100 
A. Alders, • idem » 9,920 
C. C. v. d. Heide, > idem » 9,693 
J. F. Prenzler, » idem • 9,600 
H. C. Dorlas, » idem » 9,685 

W i l d e r v a n k . 9 Juli, voor rekening van het 
waterschap «het Wildervanksch Participanten-
verlaat" : lo. het verlengen van het kanaal door 
de Wildervankster dallen, het graven van eene 
afwateringssloot en het leggen van dammen; 
hoogste insehr. G. Bleeker, Staveren, ƒ 6498 
minste > D. de Groot, Wildervank, » 4250 
Gegund. 

2o. het plaatsen van drie afwateringsduikers 
(houten); ingek. 12 bilj.; 

hoogste insehr. B. v. Delden, Kielwindeweer, / 998 
minste • A. Heijerman, N.-Pekela, » 524 
Gegund. 

3o. het maken van twee draaibruggen met 
ijzeren bovenbouw, eene dubbele bat en twee 
loopdraaien; ingek. 13 bilj.; 
hoogste insehr. H. Huizing Jr., Wildervank, 

ƒ 3069 
minste • D. de Groot, idem » 2675 
Gegund. 

Menaldum, 9 Juli: het bouwen van een huis 
met wagenhuis enz., voor G. van der Meulen, 
onder beheer van den architect A. Velding, 
te Buitenpost; ingek. 9 bilj., als: 
" Boorsema, te Winsum, ƒ 5579 
P Reitema, » Menaldum, » 5172 

Zijlstra, » Rohel, » 4990 
Smits. » Berlikum, • 4874 

M H. Westra, » Burum, » 4865 
R. v. d. Weide, » Wons, » 4819 

Boonstra, > Menaldum, > 4775 
S. Nieuwland, » Marsum, » 4580 
J. Dnursma, » Drachten, • 4557 
Gegund. 

Men «poort (Z.-H.), 9 Juli: het bouwen van 
een dubbel woonhuis voor W. J. en H. A. Mon-
tijn, aldaar, onder beheer van den architect J. 
J. Mulder, te Ameide; ingekomen 14 bilj., als 

ƒ 5327 
» 4949 
> 4209 

i 4025 
» 4024 
I 3999 
» 3900 
» 3899 
» 3845 
ii 3750 
> 3719 
» 3700 
» 8679 
» 3307 

van een 
aan 

S. de Jong, 
J. Smit, 
P. Hendriksma, 
S. Borncman, 
K. A. Poeze, 
P. Gerlsma, 
W. B. Mulder, 
A. Wiggerts, 

35,997 

f 1950 
» 1549 
> 1549 
» 1525 
> 1510 
> 1465 
> 1464 

1460 

J. A. Dumolin, 
W. Kloosterman, 
F. Buizer, 

v. d. Berg en L. v. 
Kampen, 

P. Boef Cz., 
G. Verwoerd, 
N. G. Voormolen, 
J. v. den Berg, 
F. Diepenhorst Hz.Jr., 
A. L. Schippers, 

Briedé, 
A. v. d. Vliet, 
J. Coljé Sr., 
G. den Besten, 
Gegund. 

Groningen, 9 Juli 

te Vianen, 
ii Akkooi. 
i Noordeloos, 

> Niéuw-poort, 
ii Jaarsveld, 
> Langerak, 
s Nieuwpoort, 
» Ammerstol, 
o Ameide, 
» Nieuwpoort, 
» Goudriaan, 
» Nieuwpoort, 
» idem 
> idem 

het bouwen 
broodfabriek met beneden- cn bovenwonin|_ 
de VerlengdeNieuwe-Ebbingestraat.teGroningen, 
op de perceelen kadastraal bekend sectie F 1432 

1483, onder beheer van den architect K. 
Hoekzema; ingek. 13 bilj., als: 
J. E. Wolrich, te Hoogezand, f 16,930 
J. lleikens, » Appingedam, i> 15,995 
E. W. Wietzema, » Groningen, • 15,714 
T. Y. Jelsma, » idem » 15,666 
J. Ibelings, » idem » 14, 
H. de Herder, I idem » 14.443 
H. Schellens, » idem n 14,442 
D. Janssen, » idem » 14,815 
D. Dalmolen, » idem • 18,813 
K. H. Huizenga, » idem • 13,576 
A. Wichers, » idem » 18.222 
A. Schreuder, » idem • 12,995 
Gegund. 

Een biljet van onwaarde. 
Utrecht, 11 Juli: het bouwen van eene hof

stede c a . in de Kroezelaan buiten de Tolsteeg, 
aldaar, onder beheer van den architect E. G. 
Wentink, te Schalkwijk; ingek. 18 bilj., als: 
C. Kars, te Utrecht, f 8300 
L. v. d. Kaaij, » idem » 8289 
B. J. v. Baaren, » idem » 7387 
J. H. de Borst, » idem • 7170 
P. Leenders » idem » 6317 
j Gerwig, » idem » 6286 
J. G. Fiikkink. » idem » 6700 
J. Bouman, » IJselstein, » 6660 
W. v. Dijk, » Jutfaas, » 6030 
W. v. Ingen, » Bodegraven, » 6949 
H. Jansen, » Bedum, » 5884 
E. v. Bentum, » Jutfaas, i 6860 
Th. G. Oostveen, • Utrecht, » 6850 
A. v. Soest, » Kokkengen, D 6834 
A. G. Willemse, » Vreeswijk, s 6724 
A. J. v. Alphen, en J. 

Valster, » Tiel, » 5545 
H. .1. Stolker, > Utrecht, » 5400 
D. Barneveld, • Vreeswijk, » 5240 

's-Hage, 11 Juli: het bezinken en bestorten 
van een gedeelte van den oever vóór den Zwarte-
waalschen zeedijk op het eiland Voorne, behoo
rende tot de zeewerken in de provincie Zuid-
Holland; ingek. 8 bilj., als: 

lo. het vernieuwen van de gemetselde brug over 
den Zuidsingel bij de Oranjegracht; ingekomen 
9 bilj.; 
hoogste insehr. ƒ 885 
minste » P. L. v. Erkel, Leiden, » 589 
Gegund. 

2o. het verrichten van eenige werkzaamheden 
aan de schoolgebouwen, in vijf perceelen; minste 
insehr. waren: 
perc. 1 en 2, S. v. Leeuwen, Leiden, ƒ 1082 

3, N. Bink, idem » 297 
4, W. L. Leget, idem » 802 
6, C. F. Verhaaff, idem » 434 

Gegund. 
Breda, 11 Juli, voor rekening der gemeente: 

lo. het rioleeren van een gedeelte van de Ver-
lengde-Sophiastraat en een gedeelte van de Ver
lengde-Boschstraat, met het leveren en leggen 
van trottoirbanden en het doen van bestratingen 
in die straten; ingek. 7 bilj., als: 
P. Rijpaert, te Ginncken, ƒ 2296 
Th. Kessel, • Breda, » 2165 
C. de Kanter, » idem » 2148 
A. F. v. Dongen, » Prinsenhagc, • 2135 
B. Verlegh, » Ginneken, » 1998 
W. Bouwens, » Breda, » 1795 
M. Bakkeren, » Prinsenhage, » 1762 
Gegund. 

2o. het rioleeren van den Vlaszak en den 
Beierd, met het leveren en leggen van trottoir
banden en het doen van bestratingen in die 
straten; ingekomen 6 bilj., als: 
P Rijpaert, te Ginneken, / 3060 
C. de Kanter, » Breda, > 3080 
W. Bouwens, • idem » 8035 
B. Verlegh, » Ginneken, » 2998 
A. F. v. Dongen, » Prinsenhage, » 2647 
M. Bakkeren, » idem » 2602 
Gegund. 

8o. het maken en leveren van 150 stuks 
houten privaattonnen, ten behoeve van de ge
meentereiniging; ingek. 5 bilj., als: 
M. Weijers, te Kampen, ƒ 333 
H. J. Simons, n Breda, » 273 
G. Alberts Lz. &, Co., » Middelburg, » 270 
Dijkerman & Co., » Breda, » 263.50 
Gebr. Simons, » idem » 240 
Gegund. 

Amersfoort. 11 Juli, voor rekening der ge
meente: lo. het verven van den buitenomtrek 
van het gymnasium; ingek. 7 bilj., als: 

G. de Hoog, 
G. de Hoog Gr 
M. Bot, 
P. Zaane Hz., 
C. Roskam Jr., 
T. de Groot, 
C. Visser Gz., 
B. de Waerd, 
Raming 

te Giese in lain, 
» Gorichem, 
II Vlaardingen, 
i Ammerstol, 
» Sliedrecht, 
» Giesendam, 
» Sliedrecht, 
s Nieuwenhoorn, 

f 3698 
• 8547 
> 3475 
» 3424 
u 3280 
» 3279 
ii 3198 
> 3187 
> 3500 

Lelden, 11 Juli, voor rekening der gemeente: 

Ph. Smit7" te Amersfoort, ƒ 77 
A. v. Daal, » idem • 75 
H. Voortman, » idem » 70 
H. v. Wandelen, » idem » 49 
N. Broers » idem » 48 
J. R. v. 't Hof, • idem » 44 
.!. v. Eeden, » idem » 38 
Gegund. 

2o. de uitvoering van verf-, stukadoor- en 
schoonmaakwerken aan het gebouw der hoogere 
burgerschool; ingekomen 6 bilj., als 
H. v. Wandelen, te Amersfoort, 
Ph. Smit, i idem 
N. Broers, » idem 
N. v. 't Hof, » idem 
A. v. Daal, » idem 
J. v. Eeden, » idem 
Gegund. 

8o. de verf-, stukadoor- en schoonmaakwerken 
aan de gebouwen van 4 openbare lagere scholen; 
ingekomen 5 bilj., als: 
N . Broers, te Amersfoort, 
Ph. Smit, • idem 
G. Woudenberg, > idern 
J. R. v. 't Hof, » idem 
A. v. Daal, » idem 
Gegund. 

Mortel (gem. Gemert), 11 Juli: het maken 
van een bijgebouw aan de pastorie en het her
stellen van den toren en den voorgevel der R.-K. 
kerk, aldaar; ingek. 4 bilj., als: 

ƒ 485 
> 472 
» 391 
I 384 
ii 375 
> 360 

539 
518 
490 
469 
449 

L. v. d. Laar. 
F. Oliviers, 
A. de Groot, 
F. Rooijakkers, 
Gegund. 

Naarden, 

te Vechel, 
» Gemert, 
» idem 
» Deurne, 

ƒ 1073 
> 1038 
> 995 
» 837 

12 Juli: het bouwen van een 
slachterij met bovenhuis en stal, te 's-Gravenland, 
onder beheer van den bouwkundige A. Bernsen; 
ingek. 6 bilj., als: 

fc te Bussum, 
, Naarden, 
D Hilversum, 
» idem 
» idem 
ii Naarden, 

C. v. Norren, 
E. Honda, 
P. Andriessen, 
E. Saltzher, 
R. Mouw, 
E. J. Jurriens, 
Gegund. 

'a-Hage, 12 Juli: het inrichten van zolders 
tot tuigen kamers in kazernen voor bereden wa
pens te 's-Hage, onder het beheer der genie, 
aldaar; ingek. 4 bilj., als: 

f 8200 
» 8120 
» 7997 
i- 7984 
» 7668 
> 7630 
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H. v. Bergen Henegouwen, 
M. Houtman, 
Firma Ravelli & Zn., > idem 
J. Ph. Reeser Ei . , » idem i 816 
Raming » 970 

Delft, 12 Juli, ten behoeve der artillerie-
inrichtingen: Perc. 1, (0,000 KU.gietijzer; minste 
inschr. W. Maren & Zn., te Rotterdam, a ƒ 1725. 

Perc. 2, smeedijzer (diversen); minste inschr. 
Gebr. van der Vliet, te Amsterdam, a ƒ8638.15. 

Aneldeern. 12 Juli: het vergrooten van een 
villa in de Pusrhlaan. onder beheer van den 
architect J. A. Wijn; ingek. 8 bilj., als: 
11 Mn... . , * — « 

ï •derT' { ÜS1 I b r o r T J met.aanhoorigheden, voor Schrakamp 
' »»J jen Verhagen; ingekomen 6 bilj., als 

- v — , —-o—• — — V 
H. Mouw, te Apeldoorn, 
A. Radstaak, • idem 
L. Wegerif, a idem 
F. I.. Tiethoff, » idem 
H. J. Eijkelboom, • idem 
J. Radstaak, • idem 
R. Willems, » idem 
C. Wegerif, » idem 

's-llage, 12 Juli, onder beheer van het 
ministerie van justitie: lo. het bouwen van een 
rechtsgebouw en huis van bewaring te Zutfen; 
ingek. 17 bilj., als: 
P. Leenders, Utrecht, 
H. W. Douwes, Zutfen, 
II. Dinklaar, Buiksloot, 
l i . Imming, Zutfen, 
Bekhuis en Damstra, Leeuwarden, 
L. Veenebos, Brielle, 
G. J. Koordeman, Zutfen, 
D. Bruins, Zwolle, 
H. Haijting, Zutfen, 
Carmiggelt, ld minnen, 
Eckhardt, Almeloo, 
A. v. Burk, Oosterbeek, en W. Wissing, 

Arnhem, 
Vf. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
J. de Vos, Almeloo, en II. de Vos, 

Rotterdam, 
E. v. d. Woerd, Deventer, 
Uiterwijk, Zutfen, 
F. W. Geurden, Apeldoorn, 
Raming > IUO.OUU 

2o. liet bouwen van een huis van bewaring 
te Nijmegen: ingek. 5 bilj., als: 
,1 v. Peppel en Smit, te Nijmegen, 
E. J. Weijers, » idem 
E. Scheltetna. » idem 
W. II. v. d. Waarden, > idom 
J. v. (mike! » idem 
Raming 

/•3690 
» 3545 
> 3498 
» 3446 
> 3383 
• 8070 
» 2945 
» 2792 

ƒ 108,980 
I 107,098 
» 104,603 
» 104,490 
> 99,945 
> 99,800 
» 99,600 
I 98,446 
> 97,400 
I 96,536 
» 94,987 

a 94,700 
> 94,331 

> 94,270 
• 93,700 
» 92,582 
• 89,885 

105,500 

A. v. HezTk, 
F. J. A. Meuwesen en J. 

Bekkers, 
T. v. Hout, 
A. B. Deckers, 
L. Hurkens, 
De Ruijter, 

te Kerkdriel, / 12,587 

a 's-Bosch, 
» idem 
> idem 
» idem 
» idem 

11,948 
11.345 
10,997 
10,450 
10,210 Gegund aan L. Hurkens 

's-Hage, 13 Juli: het maken eener ligplaats 
voor diepgaande zeeschepen in den bovenmond 
van het Scheur beneden Vlaardingen, onder 
beheer van het ministerie van waterstaat enz.; 
ingek. 5 bilj., als: 

te Nieuwhclvoet, / 14,800 
s Waddinksveen,» 14,289 
> Siiedrecht, » 13.677 
• Papendrecht, s 18,566 
» Sliedrecht, » 18,440 

> 13,000 
het bouwen van 30 wo-

gerneente, onder beheer van den architect A 
Veldmg. te Buitenposti ingek. 8 bilj., als: 

B I J V O E G S E L 

K. de Vries, 
S. Zijlstra, 
P. Vonk, 
L. H. Eldering, 
D. Beek, 
M. Veenstra, 
J. G. v. d. Veen, 
A. v. d. Meer, 

J. Langendijli .Ir 
Ph. Verbruggen, 
C. de Groot, 
J. Visser Gz., 
L. Kalis Kz., 
Raming 

K a m p e n 13 Juli 
-—;> — .• w i wHireu van ou WO 

ningen, serie B, voor de coöperatieve bouwver-
eeniging «Patrimoniam's Bouwlust", te Kampen 
onder beheer van den architect E. D. J dé 
Jongh Jr., aldaar; ingek. 8 bilj., als 
E. Groenink, te Steenwijk, 
J. de Boer & Zonen, » idem 
J. Hesselingen, > Meppel, 
R. II. Frank, „ Kampen, 

» idem H. Steenbergen, 
J. Teunis en A. J 

Denekamp Wz., 
F. Krijgsman, 
L. Oosterwijk 

W. 

/ 82,429 
» 31,497 
• 30,974 
» 80,014 
» 29,200 

tc Ëestrum, * f 1749 
» Rohel, , logo 
» Ureterp, » 1673 
a Oostermeer, » 1624 
» Drachten, » 1567 
» Augustinusga, » 1547 
» idem » 1849 

• » Drogeham, » 1320 
Behoudens nadere goedkeuring van de synode 

is het werk gegund. 
' . " J u l i : h e t herstellen en verbeteren 

van Rijkstelegraallijnen in Friesland en Over
use!* IH'-eL- It hlli ale 

ƒ1067 
» 1047 
> 1C18 
» 983 
» 978 

jjsel; ingek. 6 bilj., als: 
F. Aberson, 
J. J. Bouuia, 
M. Ferwerda, 
G. v. Otterloo, 
J- Kleinmeijcr, 
D. Suwijn, 
Raming 

Haarlem, 

> Zwolle, » 29,964 
1 Kampen, 1 28,800 
» Wije, » 28,745 

Gegund aan F. Krijgsman, te Kampen. 
EIndhoven, 18 Juli: het inaken eener vaste 

brug over den Dommel; ingekomen 3 bilj., als: 
W. II. Booms, te Eindhoven, /' 12,476 
Verhagen en v. 't Wout, > Haarlem, » 12,276 
P. H. Versteijnen, » Oosterwijk, » 12,200 

Belsward, 18 Juli: het dempen van het ge
deelte gracht van af het Schilwijk tot de Appel
markt, aldaar; ingek. 13 bilj., als: 
A c u - u — « • - — A. S. Schaafsina, 
E. de Boer, 
P. de Vries, 
J. J. v. d. Leij 
R. v. d. Weijd 

» 10,049: P. S. Westra, 
» 9,600! A. S. de Jong, 

11,000, D. v. d. Wal, 

ƒ 10,345 
D 10,200 

10,180 

£ a l t - B . m m e l , 12 Juli, voor rekening van J. Feenstra, 
het polderdistrict Bommelerwaard boven den ! D. Flapper, 
Heidijk: lo. het verzetten van een gedeelte I F. Hamburg, 
steeiigloonng op den Waalbandijk onder Rossum I F. R. Feenstra, 
en Hurwenen; minste inschr. D. A. van der i J. Jorritsma, 

£ R0SSURA' V°°R * L0£ Gegund. 's-Hage, 13 Juli: het bouwen'eener zaalmët 
2o de levering van machinekamerbehoeften; < toebehooren, voor rekening" van het cenoofihan 

mmste mschr. M. van der Vegte, Zalt-Bommel',: Pulchri Studio, onder beheer ™ de^cm£ten P 

n , * . . . A. V. D o l d e n J F \ l . . . ...I _ •• n . 
J. e . . , . p e machineolie, ƒ 0.30 per liter 

te Harlingen, 
» Lemmer, 
» idem 
» Arum, 
» Wons, 
» Arum, 
» Lemmer, 
» Workum, 
a Allingawier, 
» Bolsward, 
> idem 
> idem 

idem 

ƒ 7286 
> 7144 
• 7062 
a 6680 
• 6550 
> 6480 
a 5643 
» 5522 
» 5198 
» 4775 
• 4645 
• 4640 
» 4666 

te Steenwijk, 
i Langezwaag, 
• Leeuwarden, 
a Waddinksveen, 
a A vereest, 
• Leeuwarden, > 969 

s 1120 
, 15 JuU: het doen van eenige 

werkzaamheden tot uitbreiding der gemeente
begraafplaats; ingek. 10 bilj., als: 
G. Bos, Haarlemmermeer, 
Cs. Romeijn, Haarlem, 
L. de Roo, Vrijenban bij Delft, 
P. Sterk, Speijk gem. Heukelom (Z.-H.), 
J. P. A. Nelissen, Haarlem, 
A. Zonneveld, idem 
P. Zanen Hz., Ammerstol, 
A. Kros, Weesp, 
E. Saltzter, Hilversum, 
A. Visser, Haarlem, 
Gegund. 

Amsterdam, 15 Juli: voor rekening der 
marine: lo. het verrichten van eenig baggerwerk 
in de geschutwerf, aldaar; ingek. 13 biljetten; 
minste mschr. W. Goedkoop Dz., te Amsterdam, 
voor /2900. 

2n. het verrichten van eenige werken ten 
behoeve van gebouwen op 's Rijkswerf; ingek, 7 
bilj.; 
hoogste inschr. ƒ 680 
minste i Van der Eyk en De Waal, 

Amsterdam, » 260 
Haarlem, 15 Juli: het maken ran een nieuw 

gebouw tot verpleging van lijders aan vallende 
ziekte, onder beheer van den architect A. van 
der Steur Jr.; 
hoogste inschr. H. Kluit, Overveen, ƒ 24,800 
minste > W. A. v. Amstel, Heemste, » 21,000 

ƒ 3640 
» 3285 
» 2949 
» 2893 
> 2830 
» 2585 
» 2545 
> 2485 
> 2446 
» 2250 

Galipoli olie, 
Raapolie, 
Gekookte lijnolie, 
Petroleum, 
Talk of vet, 
Beste oliezeep. 
Wit poetskatoen, 
Lampkatoen, 
Holl. schiemansgaren, 
Menie, 
Loodwit, 
Holl. hennip. 
Rijzen bezems, 
Smergel of amaril, 
Lampeiiglazen, 
Linnen, middelmatig van draad, 

0.37 
0.27 
0.30 
0.07 
0.34 
0.29 
0.42 
0.90 
0.89 
0.25 
0.26 
090 
008 
0.27 
0.06 
0.44 

. .. r. i j 7 in . . . * • "•"•arcuiiecien 
A. . Helden, J. F. Metzelaar en C. H. Peters; 
ingek. 6 bilj., als-

KG. 

te 's-llage, 
• idem 
a idem 
» idem 
» idem 

idem 

f 34.930 
» 34,240 
• 80375 
> 28,100 
> 26.210 

26 087 

, J ! r Y ,
 1,et b?uwe" van eene school ! j . W. Jairsen " voor openbaar lager onderwijs, onder beheer 1 G H v 1 H»ii,i«n 

iïïJZ ïïrf P ' Hofdi jk , tc Snetk;! W.H.VdeVaanden' 

V)'. S. J. Perquin, 
G. v. Essen, 
C. Kranenburg, 
A. C. Paardekooper 
Gebr. Houtman, 
P. B. Mirande, i «o.ua 

I Middelburg, 14 Juli. voor rekening der gods
huizen: lo. het verrichten van vernieuwingen 

; en herstellingen; minste inschr. P. J. Fiegen, te 
Middelburg, voor ƒ 397.60. 

2o. het schilderwerk; minste inschr. J. A. van 
Puffelen, voor / 31». 

IIui.sen, 14 Juli: het leveren en leggen van 
cementen riolen en daarmede in-verband-staande 

, werkzaamheden, onder beheer van den ingenieur 
> meter i P. E. Rijk; ingek. 8 bilj., als: 

i i i v i t e Arnhem, 

ingek. 18 bilj, . 
A. v. d. Sluis, Staveren, 
Th. Visser, Sneek, 
M. Hettinga, Langweer, 
Y. de Ree, St-Nikolaasga, 
J . J . Pott, Balk, 
D. L. Hoogkamp, Follega, 
F. Wielinga, Idskenhuizen, 
G. Billenkamp, Beneden-Knijpe, 
J. Korst, Bakhuizen, 
B. Overwijk, 't Meer (bij Heerenveen), 
J . Hoersma, Balk, 
C. Schiere. Willemsoord, 
K. v. d. Wetering, Twijzel, 
J. L. de Vries, Oldeholtpade, 
J. A. Schrale, Warns, 
E. v. d. Veer, Sondel. 
J. v. Hout & Zn., Balk, 
T. Hofman. Sloten 

H. Jongenburger, 
J 10,660 I J. Diebeis, 
» 10,578 j L. Hasselbach, 

9,980 
9,670 
9,618 
9,496 
9,348 
9,800 
9148 
9,035 
8,994 
8,989 
8,887 
8.798 
8,760 
8,670 
8.300 
8,289 

J. Terwindt, 
M. P. Vale, 

's-Besch, 13 Juli: het bouwen eener bier-

ƒ 8940 
idem » 8900 

> Elden, > 8800 
a Waddinksveen, a 8760 
a Huissen, a 8842 
a Arnhem, a 7997 
» Westervoort, a 7395 
» Arnhem, a 7100 

De gunning is in beraad gehouden. 
Delft, 14 Juli: het doen van voorzieningen 

aan militaire gebouwen enz., te Delft, onder het 
beheer der genie, te 's-Hage; ingekomen 5 
bilj., als: 
W. N. v. Ipenbiirg, 
D. J. Houtzager, 
D. Huurman, 
J. F. Luxemburg, 
M. Houtman, 
Raming 

De minste insein 
gedragen. 

Dregeham, 14 Juli: het verbouwen van het 
achterste gedeelte der pastorie van de Herv. 

te Delft, ƒ 4970 
a idem t 4796 
a idem a 4671 
a idem a 4474 
a 's-Hage, a 4425 

a 4890 
werd als aannemer voor-

D E O P M E E K E R 
van ZATERDAG 23 JULI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 23 Ju l i . 

Grenlngen, to 11 uron, door den architect J. Maris, in het café 
Prins: het doen van eenige vei houwingen en het maken van een hard-
steenen winkelpui aan het winkelhuis van A. N. Smit. 

• • • terwljk , te 11'j* uren, in het lokaal van W. Meijs: het herbou-
wen der pachthoeve «"jfer-ltorgt''. Inl. bij A. Willems. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen van de vaste brug no. 69 over de Lijnbaansgracht 

vóór de Weteringstraat en het maken van twee gemetselde wiillioofden 
met vleugelmuren en daarbijbehoorendo werken voor do vernieuwing 
der ophaalbrug no. 142 over de l.ijiibaansgracht vóór de Willemstraat, 
beiden met de levering der benoodigde materialen; 

2o. het rioleeren van eenige straten in de gemeente. (Zie advert, 
in ft» 29.) 

I . r i i l n i . te 12 uren, door burg. en weth.: het maken rn plaatsen 
van twee ijzeren ophaalbruggen, met bijkomende werken, in 2 perceelen. 
Aanw. gehouden. (Zie adttrt, in w°. 29.) 

M I I I W K U (Fr.), te 12 uien, door burg. en weth. van We^tstel-
lingw erf: 

lo. het bouwen van een brandstolUnbergjihtats bij-, henevens het 
verrichten van ernig timinerweik aan het postkantoor te Wolvega; 

2o. het maken van een regenwatcibak bij de openhare lagere school 
te Slijkenburg. 

E n a r h e d é , 12 uren, namens P. ter Kuile Ezn., in liet hotel de Graaf: 
het bouwen eener villa aan den Parkweg, aldaar. Inl. bij den architect 
G. Iteltman A.Gz., aldaar. Aanw. te 9 uren. 

Ilarlingrii . te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het doen van eenige herstellingen aan de voormalige meisjesschool 

in de Hoogstraat; 
2o. het verwisselen van de vloeddeuren in de Zuider- en Noorder-

sassen, het schoonmaken van de ebdeuren en het doen van eenige 
herstellingen. 

Drlel , te 7 uren, door het polderbcst. van Driel in den Bommeler
waard, in het logement de Engel: het leveren van 500 stère grint op 
den Dorpsnol. 

Graningen, te 71/* uren, door J. Wildervanck, bij A. de Jong, 
Babenhauptstraat: het volbouwen van zijn huis, hoek Prinsenstraat— 
llcerestraat. Inl. bij de architecten Wegerif' en Huurman. 

De Meern (I'tr.), namens de Ned. Herv. gemeente, aan de pastorie: 
het afbreken en wederopbouwen der onderwijzers woning, beneTens de 
uitbreiding der bestaande school. 

Dinsdag, 2A Juli . 
Nneek, te 12 uren. door burg. en weth. van Wym britserad eel: het 

bouwen van eene school en onderwijzerswoning onder het dorpGoënga. 
Aanw. gehouden. 

Woenndaff, 27 J u l i . 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van 14 kribben tot verbetering van de rivier den IJsel, bij 
Westervoort, tusschen de kilometerraaien 1 en 7. Inl. bij hoofdingenieur 
Van Diesen, te VHage, en den ingenieur Ramaer, te Kampen. Aanw 
gehouden. Raming _/ 5500. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gedeelte dijk in den polder Kooiland op het eiland 
Rozenburg, met bijbehoorende werken, een en ander voor de verbetering 
van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaan
wezend-ingenieur Leemans, te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur 
Kraut,HS, te Hoek-van*Ho]land. Aanw. gehouden. Raming J 73,000. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst, enz.: de aanleg 
van eene electrische geleiding langs de gekanaliseerde rivier de Dieze, 
de Zuid willems vaart, de Noordcrvaart en liet zijkanal naar de Maas, in 
Noord-Brabant en Limburg. Inl. bij den inspecteur, chef van het tech
nisch beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, en bij den inspecteur, te 
Venloo. Raming /"3900. 

Drachten (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. vanSmallingerland: 
het vernieuwen van de draai over de vaart op het oosteinde in het 
gebuurte te Drachten. 

••eksniond (Z.-H.), te 11 uren, door burg. en weth.: liet uitvoeren 
van werken ter verbetering van de haven van Leksmond op den linker
oever van de rivier de Lek. Inl. bij den architect E. G. Wentink, te 
^•halkwijk. 

For werd, te 11 uien, door burg. en weth. van Ferwerderadeel: 
lo. het verbeteren van de haven te Hallum, door verbreeding, uit

dieping en het maken van 276 M. steenen walmuren; 
2. het uitdiepen van de Korte vaart, in aansluiting met genoemde 

haven. 
Aanw. 20 Juli, te 10 uren. 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leggen van sporen en wissels en het maken van eenige bijkomende 
werken op het station Geldermalsen. Inl. bij den cerstaanwezend-
'i'genieur der Staatsspoorwegen, te Arnhem, en den sectic-ingenieur, te 
Amersfoort. Aanw. gehouden. 

Medemblik. te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het 
^ïnbacht de Vier Noorderkoggen, op het Koggenhuis: 

lo. het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen aan verschillende 
bruggen en aan het stoomgemaal, in 2 perc.; 

2o. het maken van diverse schoeüngswerken, het maken en herstellen 
van brikglooiingen bij de molens aan den Oosterdijk en het verruimen 

van slofters in dc maalkolken, alsmede het ophoogen en egaliseeren van 
molenerven bij de molens aan den Westerdijk, in 8 perc; 

3o. het uitvoeren van verfwerken aan de molens en sluizen; 
4o. het uitvoeren van verfwerken aan gebouwen, bruggen, duikers enz.; 
5o. de leverantie van 16 nieuwe mozenzeilen, benevens het onderhouden 

fed. 1 jaar, van alle zeilen en het touwwerk der molens van het am-
acht, in 2 perc: 
6o. de leverantie der vette waren enz., in 2 perc., Oost uit en Westuit 

ieder afzonderlijk, gedurende één jaar, bij alle molens van het ambacht 
benoodigd. 

Hilj. inzenden 2fi Juli, tot uiterlijk 's nam. 7 uren. 
Hei gumei helde (Fr.), te 4 uren: de herstelling en uitbreidingTvan 

de op hot erf van het armhuis aanwezige landbouwschuur. Inl. bij den 
gemeente-architect, te Hergum. Aanw. gehouden. 

\\ i i iMlioiei i . te 7 uren, door de firma Gebr. Bargeboer: het bouwen 
van eene sigarenfabriek niet woning op de Hoogeklei, te Winschoten. 
Aanw. te J0 uren. 

Utrecht, door de directie van den Ned, Rijnspoorweg: het maken van 
een riool bij küometerpual 24,235, station 's-Hagc. 

Donderdag, 'AH Juli . 
Ede (Geld.), te 11 uren, door burg. en weth.: het maken en stellen 

van een midderipui of afscheiding iu een der lokalen van de openbare 
school te Edei veen, en de leverantie van 2 nieuwe kachels. Aanw. 27 
Juli. te 4 uren. 

Grauw, te 12 uren. door burg. en weth. van Idaarderadeel: het be
straten van 1048 vierk. M. oppervlak te Grouw, onder bijlevering van 
IVO vierk. M. leste straatklinker (Waalvoirn) en 20 vierk. II. kromme 
klinker, met het benoodigde zand. Inl. bij den gemeenteopzichter, 
aldaar. Aanw. 28 Juli, te 9 uren. 

•-Batch . door het prov. best. van Noord-Brabant: het uitvoeren der 
noodige weiken tot het vervangen van de grintbaan door eene keibe
strating op een gedeelte van den provincialen weg van Werkendam 
naar Bussen te De-Wei ken. Ran 'mg J' 5158. 

Kant pen, door burg. en weth.: de levering van gegoten-ijzeren 
buizen en hulpstukken voor de in-aaiibouw-zijnde waterleiding. 

Vrijdag, 2 » Juli . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het op diepte houden van de buiten
haven van het kanaal door Walcheren, tc Veere, en van dc geul in den 
oever voor die haven cn het maken en op diepte houden van eene geul 
zuidoostwaarts van die haven. Inl. bij den hoofdingenieur in het l ie 
district, te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. gehou
den. Raming ƒ 52,200. 

Zler lk§ee , te 11 uren, door den rentmeester der Ambachtsheerlijk
heid Ooster- en Sirjansland in de concertzaal: het plaatsen van rijs-
chermen met leverantie der benoodigde materialen op de Slikken van 
Oosterland. Aanw. 27 Juli, te 2 uren. 

l i r e i t n . te 11 uren, door A. Canters, in het tHof van Holland'': het 
bouwen van twee huizen aan de Nieuwe-Ginnekenstraat. Inl. bij den 
architect A. Verlegh. 

Graningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
gebouw van het prov. best.: het maken van een nieuwen duiker 
ter vervanging van duiker no. 10, in den Rijks-grootenwog van Gronin
gen naar de Friesche grens. Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, 
en den ingenieur en den opzichter Raammaker, beiden tc Groningen. 
Aanw. gehouden. Raming j 1020. 

Zwelle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het voortzetten der verbetering van de 
traversen en het vernieuwen van verschillende vakken klinkerbestrating 
ter instandhouding van de Rijkswegen in de provincie Overijsel. Inl. by 
den hoofdingenieur en den ingenieur Loke, beiden te Zwolle. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 15,830. 

Ter-Anelervenen (Gron.), te 12 uren, door het best. van het water
schap Ter-Apelervenen: het maken cn leggen van een ijzeren grond-
pomp onder het paraleldiep. Bilj. inzenden 28 Juli ten verlaatshuize 
Ter-Apelerverlaat. Aanw 25 Juli, te 11 uren. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheerder Rijkstelegraaf 
te 's-Hage, en bij den inspecteur, te Arnhem. Raming / 1830. 

'••Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het Rijkspostgebouw te Groningen, van 
den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot ea 
met 31 Dec. '89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 
's-Hage, en den opzichter J. Bartels, te Rotterdam. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 706. 

Zutfen, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoornegen, aan het bureau van den sectie-ingenieur M. J. van Duijl: 
het in '87 uit te voeren onderhoudswerk op de lijnen Arahem-^Deven-
ter—Zutfen—Gronau—Almeloo—Salzbergen, in 20 perc. 

'•-Hage, door den architect A. A. Andrics: het bouwen van zeven 
winkelhuizen met afzonderlijke bovenwoningen in de Nieuwe-Prinsen
straat, en een benedenhuis met tuin en dubbel bovenhuis in de Nobel
st raat, aldaar. Aanw. 26 Juli. (Zie advert, in n°. 29.) 

Zaterdag, 80 J u l i . 
Ammemtal (Z.-H.),te 11 uren, door burg. en weth.: het vergrooten 

en verhoogen der begraafplaats met het afbreken en wederopbouwen 
van het baar- en lijkenhuis en verdere werkzaamheden. Aanw. 27 Juli, 
te 10 uren. 

Veendam, te 11 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen van 
de draaibrug bij het oude gemeentehuis te Muntendam. 
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Huizum (Fr.)» te 11 uren, door burg. en weth. van Loeuwarderadeel: 
het gewoon en buitengewoon onderhoud van gemeentewerken, ged. het 
2e halfjaar '87, in 7 perceelen. Inl. bij den gemeente-opzichter L. B. 
Wesselius, aldaar. Aanw. 25 Juli en volgende dagen. 

Vtomu'radeel, te 11 uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van 
verschillende werken voor het maken van eene inrichting voor mest-
ver zamel plaats bij het dorp Aram, Aanw. 26 Juli, te 4\\% uren. 

Hengelo.) (Ov.), te 12 uren, in het logement Wilbrink aan de Markt: 
het bouwen van een woonhuis voor W. Overweg, aldaar, op een terrein 
gelegen aan den Bornsehen straatweg. Aanw. te 9 uren. 

VIreent. te 2 uren, iu het Militairen tehuis: het bouwen van 2 
paviljoens voor rustige krankzinnigen, op het landgoed Veldwijk, te 
Krmeloo. Inl. bij den architect E. G. Wentink, te Schalkwijk. Aanw. 
28 Juli, van 2—3 uren. 

West zaan (N.-H.), door het best. der Zaanlandsche Zeil vereeniging i 
het bouwen van een tribune op het terrein bij den Watermolen aan 
het dijkje tusschen Zaandijk en Worinerveer. 

Maandag, 1 Aug. 
YVoinmcl», te 11 uren. door burg. en weth. van Hcnnaarderadeel: 

het verfwerk aan het gemeentehuis te Wommels en de scholen en 
onderwijzeiswoningen te Wommels, (taterend. Ytens, Lutkewierum en 
Baaium. Inl. bij den gemeente-opzichter. 

Amsterdam, te 2 uren. door de dir. der Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij, in kamer 46 van bet centraal administratiegebouw, der 
maatschappij aan het Droogbak: 

lo. Bestek no. 403. het maken van een gebouw voor wagenmakexij, 
eene houtlonds en verdere werken op het terrein van de werkplaats te 
Haarlem, lïaming t' 4:1,200; 

2o Bestek no. 409, hel maken van fundeeringen voor weegbruggen op 
de stations Amsterdam ^Rietlanden), Leiden, Rotterdam, Hugo waard, 
Noord scharwoude, Wormerveer, Bovenkarspel, Hilversum, Apeldoorn, 
Utrecht en's-Hage, met bijkomende werken, in 11 perc. Raming f 11,980. 
(Zie adcert. in «O. 29.) 

Dinsdag, 2 Aug. 
<• or ie hem. te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: het herstellen van den Diofdijk bij het fort Kverdingen. Bilj. 
inzenden uiterlijk 1 Aug., vóór 3 uren. Aanw. 28 Juli, te Wl% uren. 
Raming ƒ 2000. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 461, het maken, van 
eene waterbezorging op liet station Tilburg. Inl. bij den sectie-ingenieur, 
te Breda. Aanw. 2G Juli, te 11 uren. Raming J 6650. (Zie adcert. 
in ««. 30.) 

Donderdag, 4 Aug. 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: do uitvoering van metselwerken en 
het opbreken en leggen van een gedeelte spoorbaan op het Noorder

havenhoofd te Umuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam. Aanw. 28 Juli. Raming ƒ 32,000. 

Helft, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage: het herstellen van het dak en van de middengoot boven de 
modelzaal van de constructie-werkplaatsen te Delft, onder het beheer 
der genie, tc 's-Hage. Bilj. inzenden uiterlijk 3 Aug., vóór 3 uren, bij 
den hoofdopzichter van fortificatiën, te Delft. Raming J 1800. 

Vrijdag, .» Aug. 
Deurne (N.-Br.), te 11 uren, door burg. en weth. van Deurne en 

Liesel: het veranderen van het schoolgebouw te Helenaveen, met bij
levering van alle bouwmaterialen en nieuw ameublement. Inl. bij den 
architect M. Dreesen, te Helmond. Aanw. 3 Aug., te 11 uren. 

'« -Hage , te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen en ingraven van vijf telegraafkabels, to 's-llage. Inl. bij den 
inspecteur, chef van riet technisch beheer der Rijkstelegraaf, te's-Ilage, 
en den inspecteur te Rotterdam. Raming ƒ 940. 

Zaterdag, A Aug. 
Mtloolen. te 12 uren, door Mr. lï. G. P. Kolfschoten, te 's-Bosch, bij 

Joh. Boeijen: het rn.ïken van vier kribben aan de H.-Geestwaard, onder 
Littooien, op den linkeroever dor rivier de Maas. Inl. bij den bouw- en 
waterbouwkundige J. B. Groenen, te Vucht. Aanw. 1 Aug., te 10 uren. 

Maandag, H Aug. 
Haastrecht, te 11 uren. bij II. Wiltonburg: het op- en wegruimen 

van de voormalige boezemsluis, toebehoorende aan het waterschap 
Benschop en gelegen in den Zuid-Useldijk, onder de gem. Haastrecht. 
Aanw. 4 Aug., te Ll uren, 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
vau schroefpalon, brugliggers, kanaal- en zoresijzer. 

'«-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. do levering van ijzeren kapspanten enz., voor de werkplaatsen te 

Padang, ten dienste der Staatsspoorwegen ter Sumatra's westkust; 
2o. de levering van Pitch-pinehout, mede voor bovengenoemden tak 

van dienst. 
Woensdag, 10 Aug. 

M-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
afbreken van bestaande inrichtingen, het maken van eenige werken, 
benevens het leggen van sporen cn wissels ter uitbreiding van het station 
Leeuwarden. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoor
wegen, te Amsterdam. Aanw. 3 en 4 Aug., te 11 uren. Raming 
/ 129,600. ö 

Waentdag, 17 Aug. 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

verdiepen van het grootscheeps vaar water in het Scheur, tusschen Maas
sluis en Vlaardingen, voor de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, 
te Rotterdam, cn den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 10 Aug., te l l ' / j uren. Raming f 30,000. 

te Dordrecht, f 792 
» Heinenoord, » 725 
» Barendrecht, » 700 

Heinenoord, » 699 
• idem » 660 

idem » 657 
» Numansdorp » 648 
• Oud-Beierland, » 642 

Mijnshcerenland, » 641 
• Heinenoord, » 640 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Helneno.rft, 15 Juli, voor rekening der ge

meente : lo. liet bouwen van een lijkenhuis met 
Jieul ten dienste der te maken begraafplaats; 
ingek. 10 bilj.. als: 
N . v. Wel, 
C. Ouweleen, 
C. v. d. Berg, 
P. de Raad, 
L. C. v. d. Wulp, 
J . v. d. Wulp, 
A. 't Hooft, 
G. Pijl, 
J. Moerkerken, 
L. v. d. Wulp, 
Gegund. 

2o. het maken en leveren van eene ijzeren 
pont met vleugels op die heul; ingekomen 8 
bilj., als: 
D. Schakel, te Kiouwerbrug a/d. Rijn, ƒ 189 
N. v. Wel, I Dordrecht, a 188 
Heine's, » Il.-I.-Ambacht, a 165 
P. de Klerk, » Puttershoek, . 127.34 
Siekenheiner,» Charlois, a 127 
A. v. d.Sijs, a Heinenoord, » 114 
Baksteen, » Dordrecht, > 99.99 
H. Nijland, » Westmaas, > 79 
Gegund. 

Itrakel. 15 Juli: het verhoogen en verzwaren 
van den benedeiidijk te Poederooien ter lengte 
van ongeveer 1000 M., voor rekening van den 
Bommelerwaard boven den Meidijk: ingek. 21 
bilj.; het werk is gegund aan C. Vervoorn, te 
Kakel, voor ƒ 4740. 

Utrecht, 15 Juli: het bouwen eener kerk 
voor de Ned. Geref. gemeente (doleerende) in de 
Maliebaan nabij de Kunstraat: ingek. 10 bilj.; 
minste inschr. \V. A. G. Jansen, te Utrecht, 
voor f 34,840. 

Bennekom 16 Juli: het oprichten van een 
gebouw, bestemd voor godsdienstoefeningen; 
ingekomen 14 bilj., als: 
G. Radstaak, 
W. Wagensveld, 
G. Esser, 
J. Rothuizen, 
A. de Leeuw, 
W Snijders, 

11. J. Aalbers, 

te Wageningen, 
» Ede, 
j» idem 
a Dorenweerd, 
» Wageningen, 
s idem 
» Bennekom, 

/ 7S12 
> 7312 
i> 7292 
» 7234 
» 7160 
» 0920 
» 6886 

Gebr. Mekking, te Bennekom, f 6818 
A. v. Alphen, Tiel, '» 6740 
G. Eilander, > Ede, > 6689 
J. Haar, » Wageningen, » 6604 
A. Haar, » idem > 6549 
J. Mekking, i Bennekom, a 6190 
H. A. J. Popping, » Wageningen, • 5982 
Gegund. 

Tilburg, 16 Juli: het maken van een kantoor
gebouw, wolmagazijn, paardenstal en aanhoorige 
werken, voor P. van Dooren, onder beheer van den 
architect E. Fremau, aldaar; ingekomen 22 
bilj., als: 
J. H . Lepelaars, te Tilburg, ƒ 22,794 
Ed. de Beer, • idem » 22,480 
J. C. v. Pelt, a idem a 22,200 
C. H. 0. Lepelaars, » idem a 22,153 
P. Mecuwsen en J. Horvers, » idem a 21,800 
P. van Hees, > idem » 21,745 
C. v. Eijck, » idem > 21,500 
J. Brouwers, » idem a 21,381 
P. Jongen, » idem » 21,290 
Janssen-Waijers, > idem » 21,010 
H. Mandos-Vinken, » idem » 21,000 
W. v. Eijck, > idem » 20,913 
M. Reijnén, » idem » 20,860 
J. v. Gorp, J idem » 20,709 
P. F. Duzee, » idem » 20,700 
Hcestermans en V. d. Aa, » idem » 20,636 
Ch. Gustenhoven, > idem » 20,650 
P. v. Riel, » idem > 19,912 
C. A. Donders, • idem > 19,806 
F. Mandos, > idem > 18,085 
Louis Franken, > idem a 17,716 
W. v. Gorp, » idem » 17,716 
Gegund aan W. v. Gorp. 

Hampen, 16 Juli, voor rekening der ge
meente: lo. het doen van eenige herstellingen en 
vernieuwingen aan- en het schoonmaken van 
verschillende gebouwen en andere eigendommen 
der gemeente Kampen, in 19 perceelen. 

Perc. 1, ingek. 6 bilj.; 
hoogste inschr. ƒ 
minste i 11. C. v. Dijk, » 

Perc. 2, ingek. 6 bilj.; 
hoogste inschr. » 
minste » C. Visscher, » 

Perc. 3, ingek. 11 bilj.; 
hoogste inschr. a 
minste » C. Visscher, » 

Perc. 4, ingek. 15 bilj.; 
hoogste inschr. n 484 
minste » J. Valk, » 889 

ƒ 705 
665 

50 

25 
18.30 

98 

Perc. 5, ingek. 15 bilj.; 
hoogste inschr. 
minste > D. Rckveld, 

Perc. 6, ingek. 7 bilj.; 
hoogste inschr. 
minste » P. v. Putten, 

Perc. 7, ingek. 4 bilj.; 
hoogste inschr. 
minste a G. Londo, 

Perc. 8, ingek. 6 bilj.; 
hoogste inschr. 
minste i L. v. d. Wetering, 

Perc. 9, ingek. 8 bilj.; 
hoogste inschr. 
minste » C. Visscher, 

Perc. 10, ingek. 6 bilj.; 
hoogste inschr. 
minste a J. J. Ocdckerk, 

Perc. 11, ingek. 1 biljet voor /252 
Raming ƒ 175, niet gegund. 

- 12, ingek. 6 bilj.; 
hoogste inschr. 
minste » J. Bruggink 

Perc. 13, ingek. 4 bilj.; 
hoogste inschr. 
minste » H. v. Dijk Dz., 

Perc. 14, ingek. 1 biljet voor/1699 
Raming ƒ 1115, niet gegund, 

B 15, geen biljetten. 
» 16, ingek. 3 bilj.; 

hoogste inschr. 
minste a J. S. v. d. Werf, 

Perc. 17, ingek. 1 biljet van C. 
Tennekes Jz., voor 

» 18, geen biljetten, 
v 19, ingek. 2 bilj.; 

hoogste inschr. 
minste • A. E. 11. II. Camerling, » 

De uitslag der herbesteding der perceelen 11, 
14, 15 en 18 op 21 dezer, is als volgt: 

Perc. 11, ingek. 2 bilj.; 
hoogste inschr. ƒ 252 
minste » H. v. Dijk Hz., » 240 

Perc. 14, ingek. 5 bilj.; 
hoogste inschr. ƒ 2400 minste > 2043.50 

niet gegund. 
Perc. 15, ingek, 2 bilj.; 

hoogste inschr. ƒ 139 
niet gegund. 

Perc. 18, ingek. 7 bilj.; 
hoogste inschr. 
minste » Joh. Meijer, 

349 

» 1710 
» 1375 

» 793 • 
> 714.7S 

» 223 
» 138 

» 29.50 
» 16 

i. 1260 
» 1046 

299 
198 

276 
180 

466 

498 
440 

1300 

800 
388 

2o. het leveren van 100,000 vlakke grijze 

straatklinkers (Waalvorm), franco voor den wal; 
ingekomen 2 bilj., als: ^ ^ 

Wed. B. B ten Kate, ƒ 12.26 
Gebr. v. Hasselt, B 11.59 

Niet gegund. 
3o. het leveren van 60,000 weinig getrokken 

erüze straatklinkers (Waalvorm), franco voor den 
Cva1; ingek. 2 bilj., als: | 

per 1000 
Gebr. v. HassMt, ƒ H-59 
Wed. B. II. ten Kate, B 11.40 

Niet gegund. 
Monnikendam, 18 Juli: de voorziening der 

boorden van de vaart van Monnikendam naar 
het Schouw, onder beheer van den architect 
II. P. van den Aardweg, te Purmerend; ingek. 
20 bilj., als: 
L. Kok, Umuiden, ƒ 13,304 
].. Pot, Buiksloot, » 12,780 
W. Greve, idem » 12.750 
J. Leguit, Zaandam, • 12,619 
R. Kroon, Buiksloot, » H , * * B 

J. de Groot, Scharwoude, » 11,165 
Jb. de Vries, Purmerend, » 10,883 
P. Karmelk, Monnikendam, » 10,794.75 
I). Boon, Broek, » 10,700 
Jb. Oldenburg, Bergen, B 10,680 
C. Hellings, Broek, » 10,560 
A. Prins Tz„ Sliedrecht, » 1°.400 
C. Blankevoort, Monnikendam, B 10.380 
G. Honijk, Purmerend, I 9,940 
P. J. Neijssen, Monnikendam, B 9,900 
II. Dinkla, Buiksloot, » 9,885 
Jb. Poot, Amsterdam, » 9.800 
A. Kok, Umuiden, » 9,393 
L. den Oude, Zuidcrwoude, 1 9,300 
W. Slot en J. de Wijs, Monnikendam, > 8,795 
G e S u n d - /• , , eon Raming - / H.600 

Harlingen, 18 Juli, voor rekening der ge
meente: lo. het doen van eenige herstellingen 
aan de walmuren in de Voorstraat en het 
Franekereinde; ingekomen 6 bilj., als: 
J, Posthuma, te Harlingen, / 370 
A. Nauta, » idem » 363 
G. S. Spoelstra, » idem I 327 
II. ten Brug, » idem » 287 
L. Strak eu J. Huisman, B idem I 269 
V. B. v. d. Wal, » idem • 239 
Gegund. 

2o. het uitkappen en invoegen van de muren 
aan den oostkant van het politiebureau; ingek. 
4 bilj.. als: 
G. S. Spoelstra, te Harlingen, ƒ 190 
A. Nauta, » idem B 187 
L. Strak en .T. Huisman, » idem I 169 
Y. B. v. d. Wal, B idem a 162 
Gegund. 

D e i n , 18 Juli, voor de artillerie-inrichtingen: 
10. koper- en messingplaat; minste inschr. Gebr. 
Abrahams, te 's-Hage, voor / 3006.61. 

2o. schellak, alcohol, soda enz.; minste inschr. 
P. J. Kip & Zonen, te Delft, voor / 186.72. 

Ziitrcn. 18 Juli: het verbouwen van het 
woonhuis van T. Tjcpkema, onder beheer van 
den architect P. J. de Bruin; ingekomen 12 
bilj., als: 
A. Eenink, te Warnsveld, ƒ 5597 
W. Bilderdijk, » idem 
11. A. Wclsing, • Brummen, 
J. B. Ruissink, » Zutfen, 
B. G. Landeweert, » idem 
R. v. d. Velde, » idem 
O. J. Kerkmeijer, » idem 
11. A. Ezcrman, » idem » 4782 
A. J. Pasman, » idem I 4736 
L. Nijland, » idem B 4029 
11. Langenberg, » idem B 4554 
Gebr. Landeweert, » idem B 4300 

Breda, 18 Juli, voor rekening der gemeente: 
lo. het bouwen van een directeurswoning bij 

dc gasfabriek en het bouwen van een afsiuit-
muur om het fabrieksterrein; ingekomen 10 
bilj., als: 

te Breda, 
idem 

F. Bodson, te Mook, ƒ 44.95 
C. P. Petit, B Breda, B 43.83 

Utrecht, 19 Juli: Bestek no. 460, het maken, 
uitbreiden, wijzigen, verplaatsen en opruimen 
van gebouwen en inrichtingen mot daarmede 
in-verband-staande werken, op het station Rozen
daal; ingek. 12 bilj., als: 
C.M.Roozenburg,te Naaldwijk, ƒ 83,000 
C. v. Stuivonherg, » Goldernialsor., I 82,300 

B Bergen-op-Zoom, B 80,580 
a 's-Gravendcel, 
» Steenbergen, 
B Hellevoetsluis, 
B Rotterdam, 
B Almeloo, 
B Grave, 
B Brielle, 

Almeloo, 

,1. J. Horustra, 
J. Blok, B 's-Gravendccl, B 79,797 
W. Lock, » Steenbergen, • 79.000 
W. v. Leeuwen, » Hellevoetsluis, I 78.930 
G. A. v. Spanje, B Rotterdam, B 77,790 
J. II. Vos Sr., B Almeloo, B 77,380 
.1. Wllen, B Grave, » 75,719.20 
A. de Neef, I Brielle, » 75,000 
0. Eek hardt, » Almeloo, » 73.590 
M. L. Voencnbos, i Briellc, » 73,200 
Raming » 79,000 

lin .i linie 19 Juli: het bouwen van een 
steenen pakhuis en kantoor op het stationsem-
placement, voor de lirma II. Serphos; gegund aan 
Wijdcveld, voor ƒ 3139. 

ilengeloe (Ov.), 19 Juli: het bouwen van een 
woonhuis voor C. L. Zebender ïraus, aan den 
Bornschen straatweg, onder beheer van den 
architect J. Moll; ingekomen 11 bilj., als: 
W. v. Leeuwen, te Hengeloo (O.), f 12,300 
A. Sieverink. B Groenloo. B 11,990 
Van den Berg. » Hengeloo (O.), » 11,300 
A. M. Wesselink, • idem B 11,100 
A. J. Wilmink, B idem B 11,115 
Welmers, B Gelselaar, » 11,100 
J. H. Bnonk. B Hengeloo (O.), • 11,080 
J. Brummelhuis, B idem » 10,894 
Frantzen, • idem I 10,545 
Groothengel, B Borne, B 10,810 
L. P. Groothuis, » Hengeloo (O.), B 10,170 
Gegund. 

Woerden, 19 Juli: het bouwen van ccne villa 
voor Dr. G. H. de Feijfer, aldaar, onder beheer 
van den architect N. A. Swancnbiirg; ingek. B 
bilj., als: 
W'. de Jong, te Gouda, / 13,773 
G. de Goederen, B Woerden. • 13,3:13 
J. W. Blok, B idem B 10,979 
C. Fluijt B idem B 10,863 
B. Karsdorp, B idem B 10,808 
G. Snel, B idem B 10,731 

Amsterdam, 19 Juli: voor rekening der 
gemeente: lo. het leveren en stellen van 8 
stuks 2persoons geslagen-ijzeren urinoirs: ingek. 
3 bilj., als: 
D J. Bokslag, te Deventer, ƒ 1395 
J. E. Duport, B Amsterdam, B 1223 
G. II. Oberink, B idem B 1198.75 

In. het houwen van een riool, kruisende de 
2e-Bilderdijkstraat, gaande door dc lc-Hehners-
straat, cn het graven van een sloot in het 
verlengde van dat riool; ingek. 9 bilj., al 

II. Sniallenbroek cn II. Jalvingh, Assen, / 15,173 
J. Otten, Meppol, > 14,950 
F. Aberson, Steenwijk, B 14.375 
C. Bakker, Kollum, • 13,847 
Raming » 16,760 

Kroningen, 19 Juli: het verbouwen eener 
winkclbebuizing voor H. Burgers, onder beheer 
van den architect G. Nijhuis; ingekomen 8 
bilj., als: 

te Groningen, 
idem 

Krp, f 3100 
B 2941 

G. P, 
II. Meijer, 
I) Dalmolen, • idem a 2868 
J. lbelings, B idem B 2824 
W. Pleijsicr. i idem B 2786 
A. Wieners, B idem B 2666 
.1. M. Scheen, » idem B 2538 
K. II. Iluiziiiga, » idem » 2295 
Gegund, 

Zwolle, 20 Juli: bet verhoogen en verzwaren 
van een dijkvak, uitmakende een gedeelte van 
den Useldijk, togen de Spoolderzaaiwaard, voor 
rekening v'anSalland, 7c dijksdistrict in Overijsel; 
ingek. 2 bilj., als: 
M. Visscher, te Hattem, / 811 
H. ,1. Schrijver, B Westerholte, » 792 

Het werk is niet gegund. 
Valkenburg, 20 Juli: het bouwen van eenen 

nieuwen kaaimuur en bet bouwen van een ge
deelte muur om het kerkhof; ingek. 9 bilj., als: 

perc. 1 perc. 2 massa 
J. B. v. Tilburg, 

Nootdorp. f 1475 
W. 11. Neuteboom, 

Leiden, 1591 
J. en P. v. Iterson, 

Rbijnburg, 1340.50 
II. Köoretnun, Leiden, 1194 
A. Rvnarld, Vlaardingen, 1234.56 
D. Leenheer. Koudekerk, 1297 
A, Oosterzee, Valkenburg, 

en K. Haasnoot, 
Katwijk, 1199 

P. de Graaf & Zn., 
Koudekerk. 1033 

P. II. Sinittenaar, Leiden, 1124 
Gegund aan P. de Graaf Sc Zn. 
Amsterdam: 20 Juli: het bouwen van een 

winkelhuis met drie bovenwoningen aan de 
Oostenburgergracht no. 51, te Amsterdam, voor 
rekening van J. de Koning, te Nieuweramstel; 
minste inschr. .1. Sehaafstra Sc Co., voor ƒ 5489. 

Nijmegen. 20 Juli: het droogleggen en droog-
houden van de Meersluis, aldaar; ingekomen 6 
bilj., als: 

kosten kosten, bemaling 

/ 471 

280 

426.30 
490 
441.41 
347 

858 

375 
446 

ƒ 1916 

1871 

1550 

1346 
1570 

droogleggen 
Job. Meijer. Nijmegen, f 3049 
Thomassen, idem 
W. v. Os, idem 
W. v. Hasselt, idem 
Wed. Groenier, Stads

kanaal, 
W. H. de Haan, Elden, 

2900 
2683 
3230 

per dag 
ƒ 63 

60 
35 
65 

25 
20 

I 10,787, kanaal, 2550 
9,373 W. H. de Haan, Elden, 1768 
8,620 De minste inschr. onder bepaalde voorwaar-
8,268 j den. Gegund. 
7,9801 leneke, 20 Juli: het vergrooten der ge-
7,880 j meeiitesehool no. 1, onder beheer van den 
7,700 I architect J. l i . Hannink, te Goes; ingekomen 5 
7,540 I bilj., als: 

J. P. Cornelissen, te Amsterdam, 
J. Faas. B idem 
C. J. Maks Jr., B idem 
G. D. v. Doorn, I idem 
L. Kok, B Umuiden, 
H. Oziuga, B Amsterdam, 
M Dautekom, B idem 
R. Schroder, B Ko'.horn, 

62601G. J. F. Zuiderhoek, » Amsterdam, » 6,800 M. Corstanje, te Ierseke, / 6295 
-5169', Assen, 19 Juli, onder beheer van het ministe- W. Goeman, B idem B 5995 
B 5145 I rie van waterst. enz.: lo. het verbeteren van een A. Martijn, B idem « 5990 
B 5022 [ gedeelte van het bovenpand der Drentsche i Joh. Lindenbergh, B Wemeldinge, . 5954 
B 4997 ! Hoofd vaart, tusschen dc Bijlen-aart en dc Veen-1 P. Dronkers, B Kapelle, B 6480 
» 4870 hoopsbrug (van paal no. 29 4- 00 M. tot paal; Gegund. Raming / 5845.21 

" " no. 88 +• 70 M.); ingekomen 13 bilj., als: | 's-llage, 20 Juli, onder beheer van het 
l i . Smallenbroek cn Tl. Jalvingh, Assen, ƒ 45,378 ministerie van waterst.: lo. het bouwen van eene 

J, J. Koopmans, 
VV. v. Oosterhout, 
A. F. v. Dongen, 
M. Bakkeren, 
C. de Kanter, 
M. v. Sevenbergen, 
Th. Kessel, 
A. Dielen, 
W. F. Reichard, 
B. Verlegh, 

» Prinsenhage, 
> idem 
» Breda, 
» idem 
B idem 
» idem 
B idem 
» Ginneken, 

2o. het leveren van 118,000 gréskeien van dc 
Ourthe; ingek. 6 bilj., als: 

per 1000 stuks 
F. Engers, te Amsterdam, ƒ 47 
A. Barette, » Eindhoven, B 45.27 
E. Jansen en E. 

Burting, » Luik, » 44.96 

ƒ 10,250 
* 9,742 

9,725 
• 9,639 
I 9,638 
1 9,500 
a 9,412 
s 9,400 
> 9,280 
9 9,280 

A. W. Groot, Hintham (N.-Br.), 
F. v. Baaien Gz„ Nieuweschans, 
W. de Vries, Garnwerd, 
C. Bakker, Kollum, 
l l . de Herder, Groningen, 
J. Linzel, Breskens (Zeeland), en J. W. 

de Vries, Smildc, 
II. II. Smith, Alinenum, 
J. N. Kruizinga Groningen, 
P. Hel cn A. Blocks, Zwolle, 
E. S. de Boer, Lemmer, 
11. Bennik 11.Rz., Utrecht. 
F. Aberson, Steenwijk, 
Raming 

2o. het maken van veranderingen aan zeven 
draaibruggen, gelegen in het bovenpand der 
Drentsche Hoofdvaart, eu bijkomende werken; 
ingekomen 11 bilj., als: 
J. N. Kruizinga, Groningen, 
S. Meijers, Beduin, 
F. v. Baaien Gz., Nieuweschans, 
R. Hunse Jr., Assen, 
S. Ubels, Bedum, 
l i . de Herder, Groningen, 
G. Wolthuis, Beduin, 

44,100 1 uitwaterings- en inlaatsluis aan de Scheisloot, 
B 42.800: nabij Keizersveer, onder de gemeente Raams-
B 40,500 | donk; ingek. 20 bilj., als: 

40,023, H. Th. Wiegerink, Groenloo, ƒ 31.349 
J. M. Gruyters, Orten, B 30,940 
C. P. W. Dessing, Gouda, » 30 377 
C. de Groot, Sliedrecht, B 28,985 
A. Terwindt, Wost-Panncrden, B 27,800 
C. Kckhardt, Almeloo, » 27,370 
D. J. Illenberg. Rotterdam, B 27,000 
J. Visser Gz„ Papendrecht, » 26,465 
H. A. Blok, 'a-Gravendeel, B 25,987 
N. v. Haaien, 's-Bosch, en W. P. de 

Vries, Rossum, • 25.900 
W, v. Leeuwen, Hellevoetsluis, B 25,900 
S. H. Ferniin, Scheveningen, » 25,700 
M. L. Veeucnbos, Briellc, » 25,700 
J. v. d. Vlugt Jr., Dordrecht, » 25,640 
G. Schermen, Dusson, » 25,543 
B. Voordendag Az„ Dordrecht, a 25,400 
J. Dijkstra. Werkendam, » 24,440 
A. v. Hczik, Kcrkdriel, • 24.167 
M. Visser, Papendrecht. B 23,375 

, Ph. Verbruggen, Waddinksveen, » 28,247 
15,7001 Runing > 28,350 

39,700 

39,674 
B 39,400 
B 39,140 
i 38.800 
» 37,800 
» 37,400 
s 35,875 

42,000 

ƒ 17,280 
» 16,150 
t 15,890 
> 15,885 
» 15,880 

15,727 
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f 134,700 
» 130,000 
> 127,890 
I 125.853 
I 125,400 
» 125,000 
» 123,880 
» 118,400 

» 116,300 
» II 4.1.00 
» 114.MI0 
I 114.779 
• 108,759 
» 126,600 

2o. liet bouwen vair eene scheepvaartsluis aan 
het Oude Maasje, nabij Keizersveer, onder de 
gemeente Raamsdonk; ingek. 13 bilj.. als' 
L. J. v. d. Steenhoven, Dordrecht, 
A. Terwindt, West-Pannerden, 
J. H. Vos Sr., Almeloo, 
C. P. VV. Dessing, Gouda, 
J. J. Bekker, Amsterdam, 
II. Th. Wiegerink Groenloo, 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, 
B. Voordendag Az.. Dordrecht. 
N. v. llaareti, 's-Bosch, en \V. P. de 

Vries, Rossum, 
S. II. Ferniin, Scheveningen, 
\V. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
C. Eckhardt, Almeloo. 
Ph. Verhriiggon, Waddinksveen, 
Raming n izo,on 

8o. het bouwen van eene dubbele uitwate
rings- en inlaatsluis aan het Oude Maasje, nabij 
Keizersveer, onder de gemeente Raamsdonk; 
ingek. 17 bilj., als: 
J. H. Vos Sr.. Almeloo, 
J. M. Gruyters, Orten, 
C. P. W. Dessing, Gouda, 
.1. .1. Bekker, Amsterdam, 
L. Kalis Kz.. Sliedrecht, 
H. Th. Wiegerink, Groenloo. 
J. v. d. Vlngt Jr.. Dordrecht, 
A. Terwindt. West-Pannerden. 
D. l'lenberg. Rotterdam, 
A. L. Veenenbes. Brielle. 
B. Voordendag Az., Dordrecht, 
A. v. d. Moyden Az., Hardinksveld 
W. P. de Vries, Rossum, en N. v. 

Haaren, 's-Bosch, 
C. Eckhardt, Almeloo, 
S. H. Fernini, Sebeveningen, 
VV. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
Ph. Verbruggen, Waddinksveen, 
Raming . -»» w« 

4o. de uitvoering van baggerwerk in het 
bed van de rivier de Waal, onder Varik en 
Hui wenen; ingek. 7 bilj., als: 
A. G. Iluyskes, Hedel, ƒ 16.4 
G. Spiering Cl», Gameren. » 15,425 
VV. P. de Vries. Rossum, » 14,986 
J. W. H. Raailman en A. J. Vermeulen, 

Nijmegrn, » 14.900 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, » 13,940 
I. . A. v. Haaften, idem » 13.900 
II. Bennik K.Rz.. Utrecht, » 13,900 
Raming » 22.900 

w i i i i ' i i i s o u r i l . 20 Juli: het verrichten van 
eenige werkzaamheden aan de gebouwen enz., 
van het maritiem etablissement, aldaar: ingek 
14 bilj ; 
hoogste inschr. J. Duinker, Helder, ƒ 18,300 
minste n A. Bels, idem » 16,020 

••urinerend. 20 Juli: de levering van 80,000 
Waalsche vlakke straatklinkers, voor de ge 
meente; ingek. 6 bilj., als: 

meente: lo. de rioleerings- en bestratingswerken 
in de Voorzorg-, de Clerq- en Brouwei-straten, 
in den veenpolder bij de Leidschevaart; ingek. 
6 bilj., als: • 
F. VV. Bonte, te Amersfoort, f 8720 
C. Bos, 
II. London, 
A. Zonneveld, 
('. Rnmcijn, 
T. .1. Vrrzijlbergh, 
Gegund. Raming 

» Haarlemmermeer,» 7940 
» Haarlem, » 7685 

idem > 7635 
idem » 7418 
idem » 7290; 

ƒ 8432 
2o. het verbcteien van de Kleverlaan; ingek. 

6 bilj., als: 
.1. Frans. te Amsterdam, 
H. C. v. d. Velden, » Haarlem, 

idem 
Haarlemmermeer, 
Haarlem, 

idem 

A. de Vries, 
T. Ililarius Wz., 
J. N. Kruizinga, 
Bekhuis en Damstra, 
K. de Grooth, 
Raming 

te Assen, ƒ 72,767 
» Leeuwarden, » 59,091 
• Groningen, » 68,550 
» Leeuwarden, » 66,126 
» Winschoten, » 62,400 

ƒ 56,236.72 

d. Helt, 

/' 52,3(0 
I 51.938 
» 51,613 
• 49,400 
i) 48,960 
» 48,900 
» 48,550 
» 47.500 
» 47,300 
» 45.980 
» 45.200 
I 44,441 

» 44.398 
» 43.98(1 
» 43.900 
» 43,7110 
» 41,478 

49 600 

A 
C. Bos, 
A. Zonneveld, » 

. London, ,, 
In beraad gehoudei 

Riiiiiing 
Haarlem, 21 Jul 

/ 3100 
» 2580 
> 2616 
i 2408 

2247 
1742 

Knit huizen. 2 1 het vernieuwen van den 
voorgevel enz. aan het huis van J. de Wit, 
(zonder schilderwerk), onder beheer van den 
architect J. C. de Groot; ingek. 8 bilj., als: 

J 1670 
.. het uitvoeren van ver

schillende werken aan het Rijks-krankzinnigen
gesticht te Medemblik; minste inschr. W. N. 
Vlaming, te Medemblik, voor ƒ 3728 
Raming » 8970 

Amsterdam, 21 Juli: bet doen van voorzie
ningen aan het ambulance-magazijn te Amster
dam, onder het beheer der genie, aldaar; inge
komen 4 bilj,, als: 
E. v. d. Eijk en De Waal, Amsterdam, 
L. v. Zon Piiruierend. 
Renaud en Boeljon, Watergraafsmeer, 
J. Poot, Amsterdam. 
Raming » oou 

Haarlem. 21 Juli: liet bouwen eener woning 
voor den hoofdtiiachinist van den Rijksstoom-
watermolen te Schellinkwoude, bohoorende tot 

van het Noordzeckanaal; ingekomen 

ƒ835 
> 825 
» 774 
» 768 
> 850 

.1. West, 
F. Korft", 
G. Liefhebber, 
L. de Vries, 
W. Rienderhoff, 
J. Roosendaal, 
Th. v. Dam, 
J . v. Marie en R. Kramei 
Gegund. 

.scharnier, 21 Juli: het bouwen van een 
nieuwe pastorie voor de Herv. gemeente te 
Scharnier, met al de daartoe benoodigde mate
rialen, arbeidsloonen enz,; ingek. 14 bin., al 
I.- I.' Dl 1— <* — 

f 1650 
» 1497 
» 1449 
» 1439 
» 1436 
» 1302 
I 1295 
» 1249 

per 1000 
/' 14.90 
'» 12.68 

12.50 
12.50 
12.— 
11.70 

G. v. d. Broek, Rijnhoven, 
Jb. de Vries, Purmerend. 
Beek en Van Voorthuijsen, firma 

Dwars. Zwolle. 
C. Peters, Lobit, 
N . Paré, Druten, 
Bn. Van Nagell, Amerongen, 
Gegund. 

.sneek. 2 n Juli: het maken van beschoeiings-
werken aan den Trekweg bij Leeuwarden; ingek 
12 bilj., als: 

te Deersum, 
a Lemmer, 
I idem 
» Leeuwarden, 
. Vist, 
» Leeuwarden, 
» idem 
» Oosterwierum, 
I Wiewerd, 
» Menaldum, 
» Sneek, 
» Baard, 

ƒ 1678 
» 1540 
» 1425 
» 1333 
» 1300 
D 1260 
• 1244 
» 1168 
» 1168 
•• 1118 
» 1011 
I 918 

M. Bleeksma, 
L. Zandstra, 
A. A. de Lange, 
A. Braaksma, 
C. H. Visscher, 
Joh. Frautzen, 
H. v. d. Leen. 
D. Douma, 
A. Gaasterland, 
P. Reisma, 
Th. Visser, 
Gehr. Joustra, 
Gegund. 

Haarlem, 21 Juli. u-aaen van inun
datiemiddelen voor de linie van Spaarndam. 
onder het beheer der genie, te Haarlem; ingek. 
10 bilj.. als: 
C. J. Kalis, IJmuiden, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
C. Bos Az., Dordrecht, 
J. v. Vuuren, Zalt-Bommel, 
J, S. v. Velthuijsen, Haarlem 
P. Andriessen, Hilversum, 
£. Saltzherr, idem 
C. v. Reiiendam, Spaarndam, 
C. Bos, Haarlemmermeer, 
H. Dinkla, Buiksloot, 

het maken van inun-

de werkei 
6 bilj.. als 
!.. Kok, 
C Hoen, 
J. Draad, 
L. Pol, 
W. Greeve, 
II. Dinkla. 
Raming 

Haarlem, 21 

te IJmuiden, 
» Nicuwendam, 
» idem 
• Buiksloot, 
» idem 
» idem 

/ 6073 
• 6030 
» 6997 
> 6985 
» 5960 
» 5832 
. 6140 

Juli: het maken van een ge-
. . — . . . . . . . . . . . . . . ra» ge

bouwtje tot redding van schipbreukelingen op 
het noorderstrand van de Boschplaat te Ter
schelling, provincie Noord-Holland; ingekomen 6 
bilj., als: 
J. .1 Bakker, te Terschelling, 
K. P. Krul, » idem 
Gebr. .1. en J. Posthuma, » Harlingen, 
M. Daalder, > Terschelling, 
I J . Lieuwe, » idem 
Gebr. v. d. Meer, » Harlingen, 

Harlingen, 21 Juli, voor rekening der ge
meente: lo. het doen van eenige herstellingen 
aan de Kerkpoortsbrug; ingekomen 7 bilj., als: 

ƒ 5800 
> 5359 
« 4634 
> 4519 
i 4510 
i 4322 
> 4281 
i 420O 
i 4196 
> 4145 
i 4116 
> 4085 
< 3888 
i 3819 

/ 1768 
i 1315 
» 1194 
» 1170 
i 1139 

1040 

ƒ620 
» 518 
)) 499 
» 493 
» 460 
> 449 
» 898 

.1. de Lange. te Harlingen 
G. S. Spoelstra, » idem 
L. Strak en J. Huisman, » idem 

Posthuma, • idem 
G. Aneina, » Midlum, 
Gebr. v. d. Meer, a Harlingen, 
J, Langenhorst, s idem 
Gegund. 

2o het venloeren van eenige straten; ingek. 
bilj., van H. ten Brug, te Harlingen, voor 

1200 M» a / 0.28 = ƒ 836. Gegund. 
Vellenheven, 21'Juli: de levering van grint 

voor het le dijksdistrict in Overijsel, 
per stère. 

Zwartsluis Blokzijl, Kuinre 
L. Burgers, Zutfen, / 1.60 / 1.90 / 8 — 

E. E. Warnders, te Sappemeer, 
K. Spithof, » Helium, 
J. Dieters, » Foksham, 
G. Huiziuga, x Zuidhorn, 
.1. Zwaneveld. > Scharnier, 
J. Wollerich, n Hoogezand, 
II. Nieland, i Warfum, 
L. Los, » Bedum, 
E. v. d. Laan, » Scharnier, 
H, Moorman, » Bedum, 
H. Smit, » idem 
Z. Meijer, » idem 
A. Daanje, i Noordbroek, 
J. v. Delden, » Harkstede, 
Gegund. 
Raming /' 4257 

«u isheek . 21 Juli: lo. het bouwen eener 
nieuwe school enz.; 2o. het verbouwen der onder-
wijzerswoning; 3o. het verbouwen der oude 
school tot gemeentehuis; in massa gegund aan 
G. Beckers, te Sittard, voor f 8077. 

Ai ii In in. 22 Juli: het leveren en aanbrengen 
van waterleidingen in het prov. gouvernements
gebouw; ingekomen 9 bilj., als: 
F. J. de Greef, te Arnhem, ƒ 1768 
L. v. Gelderen, » idem » 1760 
P. H. Meijer, > idem > 1748 
J. H. v. Hiel. » idem » 1700 
Gebr. A en N. W. v. Daalen, » idem » 1692 
G. J. W. Dopheide, • idem » 1656 
A. Knoops, » idem I 1660 
A. Pitlo, > idem > 1460 
W. J. Stokvis, > idem • 1881 

Arnhem, 22 Juli: het aanbrengen van water
leidingen in het Rijksarchiefgebouw; ingekomen 
7 bilj., als: 
Gebr. A. en N. W. v. 

Daalen, 
L. v. Geldcren, 
F. J. de Greef, 
A. Knoops, 
G. .1. W. Dopheide, 
A. Pitlo, 
W. Welsing, 
Raming 

te Arnhem, 
» idem 
» idem 
» idem 
> idem 
» idem 
» idem 

f 1246 
» 1165 
» 1162.60 
» 1100 
» 1080 
> 1069 
» 1060 

1200 

A. en M. Kuperus, Kuinre, 
J. Weener Az„ Hasselt, 1.68 

1.99 
1.85 
2.48 
2.10 
1.90 
1.64 

1.99 
1.86 
2.48 
2.— 
1.90 
1.64 

f 17,270 
» 16,800 
i> 15,960 
> 15,489 
> 15,839 
> 14,980 
> 14,894 
• 14.887 
» 14,688 
» 13,800 • - 1 — •----> » i . i . n m 

Haarlem. 21 Juli, voor rekening der ge-

d. Veen, Lemmer, 
D. Buisman, Zwartsluis, 1.50 
H. Vollenhoven, Hattem, 1.90 
Gebr. Peters, Nijmegen, 1.64 , .„ , 

De levering is gegund: te Zwartsluis, 3. L. 
Burgers, Zutfen, voor r \ go 
Blokzijl en Kuinre, Gebr. Peters, Nijmegen, i L64 

Velden (L.). 21 Juli: het verbouwen eener 
ondeiwijzerswoning te Velden, tot schoollokaal; 
ingekomen 7 bilj., als: 
G. Maas, 
M. Mulkens, 
P. Roemen, 
P. Rievers, 
P. J. Wolters, 
0. Erpraeth, 
P. Coppes, 
Gegund. 

Groningen, 21 Juli: het bouwen van eene 
stoom-exportvarkensslachterij te Assen, voor de 
firma Thompson & Co., te Hamburg, onder be
heer van den architect J. P. Hazeu, (onderhands); 
ingek. 5 bilj., als: 

te Meerloo, 
• Venloo, 
. Steil, 
» Arcen, 
» Velden, 
» Venloo, 
• Velden, 

ƒ 1749.60 
> 1740 
» 1624 
> 1560 
» 1397 
» 1817 
» 1290 

Middelburg. 29 Juli: het bestorten van een 
gedeelte zeewering te Vlissingen, behoorende tot 
9e zeewerken in de provincie Zeeland; ingek. 10 
bilj., als: 
A. M. Langeveld, Hardinksveld, ƒ 4599 
KIoos en Van Limburgh, Rotterdam, » 4200 
C. Maters, Vlissingen, » 4155 
C. F. v. Fraeijenhoven, Neuzen, » 8977 
J. II. Adriaansen, Sliedrecht, > 8820 
J. Tollenaar, Neuzen, > 8712 
M. v. d. Hoek, idem » 3688 
A. Tholens Dz., idem » 3600 
A. de Jong Dz., idem » 8591 
P. A. v. d. Velde, idem » 8679 
Raming > 400O 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 30 JULI 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAM 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 1 Aug. 

Wommels, te 11 uren, door burg. en weth. van Hennaarderadeel: 
het verfwerk aan het gemeentehuis te Wommels en de scholen en 
onderwijzerswoningen te Wommels, Oosterend, Ytens, Lutkewierum en 
Baaium. Inl, bij den gemeente-opzichter. 

Baarn (Utr.), te 12 uren, door S. Cambier van Nooten, in het hotel 
Velaars: het bouwen van eene villa op een terrein, gelegen aan den 
Dalweg tegenover het buiten van de Wed. Meulman, aldaar. 

Drift , te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen, in 
de Houttuinen: de levering van verschillende behoeften, ten behoeve 
van verschillende diensten in Ned.-Indië, in 10 perc. 

Enschedé, te 12 uren, door P. ter Kuile Ez., in het hotel dc Graait': 
het bouwen eener villa aan dtn Parkweg. Aanw. te 9 uren. Inl. bij 
den architect G. Beltman A.Gz., aldaar. 

Amsterdam, te 2 uren, door de dir. der Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij, in kamer 46 van het centraal administratiegebouw, der 
maatschappij aan het Droogbak: 

lo. Bestek no. 403, het maken van een gebouw voor wagenmakerij, 
eene houtloods en verdere werken op het terrein van de werkplaats te 
Haarlem. Raming f 43,200; 

So Bestek no. 409, hel maken van fundeeringen voor weegbruggen op 
de stations Amsterdam (Rietlanden), Leiden, Rotterdam, Hugo waard, 
Noordscharwoude, Wormerveer, Bovenkarspel. Hilversum, Apeldoorn, 
Utrecht en's-Hage, met bijkomende werken, m i l perc. Raming/'11,980. 
(Zit advert, in n'. 29.) 

t'lnstrrweld (Gron.), te 4 uren, door burg. en weth.: de levering 
van 350 M 3 keislag, op de kunstwegen in de gemeente, vóór 1 Oct. 

Dinsdag, 1 Aug. 
« e r i c h e m . te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar: het herstellen van den Diefdyk bij het fort Everdingen. Bilj. 
inzenden uiterlijk 1 Aug., vóór 3 uren. Aanw. gehouden. Raming/ 2000. 

Deventer, te 10 uren, door burg. en weth,: 
lo. het bouwen van een steenen orug over de buitengracht nabij de 

spoorwegviaduct, met eenige bijkomende werken; 
So. het maken van een riool, loopende van de Zwolschestraat bij de 

fabriek van Hagenbeek, door het gesloopte vestingterrein over het voor
malige ravelijn no. 1 (bleek van Lammers) naar den Usel; 

3o. het maken van een beschoeiing aan de buitengracht nabij de 
Raambrug. 

Aanw. gehouden. 
Alkmaar, te l uur, door de St.-Barbarastichting, in het hotel de 

Toelast: het maken van een begraafplaats met ijzeren afsluithek, ge
bouwen cn kapel. Inl. bij den architect L. Stevens, te Velp. 

Utrecht , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 461, het maken, van 
eene waterbezorging op het station Tilburg. Inl. bij den sectie-ingenieur, 
te Breda. Aanw. gehouden. Raming / 6650. (Zit advert, in •*. 80.) 

Echten (Fr.), door het best. van den Veenpolder: 
lo. de levering van 36 M' Drentsche of Noordsche ballaststeen; 
So. idem van 90 M-1 wrak. 

Woensdag, S Aug. 
Scheen boven. te 10 uren, in het koffiehuis de Landbouw: het amo

veeren van 2 schuren op de hofstede van H. Kooijman, Tiendeweg, nabij 
het schoolgebouw van Willige-Langerak en op diens plaats opbouwen 
van eene houwmansschuur met daarmede i n - v c i band-staande werken. 
Aanw. gehouden. 

Breda, te 11 aren, door den architect J. M. Marijnen, in het koffie
huis >Hof van Holland': het gedeeltelijk verbouwen van het woonhuis 
van M. Hekking, gelegen in de Catharines!raat. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 11 uren, door den vice-admiraal, directeur en kom
man Jan t der marine: 

lo. het verrichten van cementeer-, huiteuschildcr-, en timmerwerk 
aan het grootmagazijn op 't Rijkswerf; 

So. het verrichten van schilder-, straat-, smeedwerk enz., tot onder
houd van de gebouwen, het terrein enz., ten dienste van het buskruit
magazijn te Kadoelen. 

Mrr r fkerk (Z.H.), te 11 uren, in het koffiehuis van Kortlang: het 
bouwen van eene hofstede met daarmede in-verband-staande werken, 
aan het boveneinde der gemeente Streefkerk. Inl. bij den architect C. 
A. Verheij. te Nieuw-Lekkerland. Aanw. 1 Aug., te 10 uren. 

Nieuweramstel, te 12 uren, door burg. en wetli.: het bouwen van 
3 politieposten met brandspuithuizen voor de buurten Weesperzijde, 
Oetewalerweg en Janhanzenkade. 

Denekamp (Ov.), te 1 uur, door burg. en weth. van Losser, ten 
huize van den logementhouder van Blanken: het verbouwen van het 
schoolgebouw in de buurtschap Beuningen. Aanw. te 11 uren. 

Leeuwarden, te 1 uur, door burg. en weth.: het doen van verf
werken aan verschillende gemeentegebouwen. 

Groningen, 'savonds 9 uren, door den architect G. Nijhuis, in het 
koffiehuis van Bierling, aan den Heereweg: 

lo. het verbouwen van het perceel, get. lett. V no. 1088, aan den 
Heereweg; 

So. het bouwen van een paardenstal met wagenhuis achter bovenge
noemd perceel. 

Aanw. 1 Aug., te 11 uren. 
Donderdag, 4 Aug. 

's-Besch, te 10 uren. door burg. en weth.: het doen van vernieuwin
gen en herstellingen aan de brug over de rivier de Dommel buiten den 

Vuchteruitgang. Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. 2 Aug., te 
11 uren. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de uitvoering van metselwerken en 
het opbreken en leggen van een gedeelte spoorbaan op het Noorder-
havenlioofd te IJmuiden. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en 
den ingenieur De Bruijn, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 32,000. 

Delft, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, te 
's-Hage: het herstellen van het dak en van de middengoot boven de 
modelzaal van de constructie-werkplaatsen te Delft, onder het beheer 
der genie, te 's-Hage. ' , inzenden uiterlijk 3 Aug., vóór 3 uren, bij 
den hoofdopzichter van fortificatiën, te Delft. Raming J 1800. 

Heerenveen, te 2 uren, door het polderbest. van net 4e en 5e veen-
district onder Engwirden, ter secretarie: het graven van 8 wijken ter 
lengte van pl. m. 1866 M. en een ringvaart ter lengte van pl. 405 M., 
in een perceel. Aanw. 1 en 2 Aug., telkens te 9 uren. 

Vrijdag, S Aug. 
Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het inrichten 
van tuigenkiimers voor de veldartillerie boven de tijdelijke kazerne van 
het korps genietroepen te Utrecht. Bilj. inzenden uitcrhjk 4 Aug., vóór 
3 uren. Raming / 990. 

Deurne (N.-Br), te 11 uren, door burg. en weth. van Deurne en 
Liesel: het veranderen van het schoolgebouw te Helenaveen, met bij
levering van alle bouwmaterialen en nieuw ameublement. Inl. bij den 
architect M. Dreesen, te Helmond. Aanw. 3 Aug., te 11 uren. 

Amsterdam, te 11 uren, door de directie der marine: de levering 
van diverse benoodigdheden, in 68 perceelen. 

Amsterdam, te 12 uren, in het «NieuweAmsterdamschekoffiehuis", 
Kalverstraat, 6: het bouwen van eene woning te Abbenes, in de Haar
lemmermeer, voor Jhr. Mr. J. VV. II. Rutgers van Rozenburg. Inl. bij 
den bouwkundige P. C. Dekker, te Zaandam. Aanw. 1 en 3 Aug., te 
l i uren. 

Cwelle, te 12 uren, door het prov. best.: het bouwen van eene 
wachterswoning bij ophaalbrug no. 1, over den mond der Lutterhoofd-
wijk. Aanw. gehouden. Raming ƒ 1550. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen en ingraven van vijf telegraafkabels, te 's-Hage. Inl. bij den 
inspecteur, chef van het technisch Lebeer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, 
en den inspecteur te Rotterdam. Raming / 940. 

'•-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het aanleggen en rioleeren 
van eenige straten op het terrein, gelegen tusschen den weg aan de 

femeentegasfa'oriek en dc Beeklaan, te 's-Ilagc. Aanw. 3 Aug., te 
0 uren. 
Arnhem, te 1 uur, door den dijkstoel van het polderdistrict het 

Arnhemsche en Velpsche Broek, ten gemeentehuize: de levering van 
160 M 3 grove gewasschen grint, voor den Arnhemschen lïroekdijk. 

Zaterdag, « Aug. 
Lltteelen, te 12 uren, door Mr. II. G. P. Kolfschoten, te 's-Bosch, bij 

Joh. Boeijcn: het maken van vier kribben aan de II -Geestwaard, onder 
Littooien, op den linkeroever der rivier de Maas. lui. bij den bouw- en 
waterbouwkundige J. l i . Groenen, te Vucht. Aanw. 1 Aug., te 10 uren. 

Maandag, n Aug. 
Haastrecht, te 11 uren, bij H. Wiltcnburg: het op- en wegruimen 

van de voormalige boezeinsluis, toebehoorende aan het waterschap 
Benschop en gelegen in den Zuid-IJseldijk, onder de gein. Haastrecht. 
Aanw. 4 Aug., tc 11 uren. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van schroefpalen, brugliggers, kanaal- en zoresijzer. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. de leveling van ijzeren kapspanten enz., voor de werkplaatsen te 

Padang, ten dienste der Staatsspoorwegen ter Sumatra's westkust; 
So. dc levering van Pitch-pinehout, mede voor bovengenoemden tak 

van dienst 
Menu-Amsterdam (Dr.), te 3 uren, door het best. van het water

schap Barger-Westerveen, bij Jan van Dalen: 
lo. het maken van eene houten draaibrug over den mond der hoofd-

wijk in het 6e hlok; 
2o. het bouwen van eene brugwachterswoning bij de brug over den 

mond der hoofdwijk in het 7e blok; 
3o het maken van drie draaivonders. 
Inl. bij den opzichter R. Postma, te Nieuw-Amsterdam. Aanw. 8 

Aug., te 11 uren. 
Terkarg (Geld.): het metsel-, timmer-, smids- en verfwerk. in massa 

en perceelen van eene nieuw te houwen fabriek, waaraan 1,350.000 
steenen te vermetselen zijn. Inl. bij den architect Heczen, teTerborg. 
(Zit advert. •'» a*. 30.) . 

Woensdag, 10 Aug. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

uitvoeren van eenige werken aan het gebouw der Koninklijke Bibliotheek 
te 's-Hage. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, en den 
hoofdopzichter der landsgebouwen J . A. Weinberg, beiden te 's-llage. 
Aanw. 8 Aug., te 10 uren. Raming ƒ 4288. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
afbreken van bestaande inrichtingen, het maken van eenige werken, 
benevens het leggen van sporen en wissels ter uitbreiding van het station 
Leeuwarden. Inl. H : ,l"n ^>-«»annwM.end-ineenieur der Staatsspoor
wegen, te Amster 
f 1S9,600 

leggen van sporen en w i s s e i s i e i m w . » " y 
Inl kkj den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoor-
msterdïm. Aanw. 3 en 4 Aug., te 11 uren. Raming 

'•-Hage te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van verschillende benoodigdheden, in 80 perceelen. 

V2t 



DE O P M E R K E R . 

Amsterdam, te 1 uur, door liet ministerie van koloniën, in een der 
lokalen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, N.-Z. Voorburg
wal no. 212: de levering der verschillende benoodigdheden, in 33 perc. 

Yrl |dag, IJ Aug. 
Katuilen, te 12 uren, door het hest. der vereeniging ten doel heb

bende de vinding, daarstelliug en verzekering der middelen tot droog
making van den Koekoek en verveening van het Zwijnsleger, in de 
Buitensociëteit: het maken van het 12c |>erceel van de bedijking langs 
den Koekoek, aanvangende op 970 M. westwaarts van de binnenkruinlijn 
van den ringdijk langs de Dijkerstceg, in de gemeente Uselmuidcn, ter 
lengte van 280 M., met al de daarmede in-verband-staande werkzaam
heden, behoorende tot die bedijking in de provincie Overijsel. Aanw. 6 
Aug., te lfl'/i uren. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van eenige werkzaamheden in het Rijkspost- en tclograaf-

Sebouw te Neuzen, cn het onderhouden van dat gebouw van den dag 
er kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 

Dec. '89. Inl. bij den rijksbouwmeester iu het 2e district, te s-Hage, 
en den hoofdopzichter bij de landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te Breda. 
Aanw. 8 Aug., tc 10 uren. Raming ƒ 1020. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelcgraallijnen tusschen Haarlem en 
het Hollandsch Diep. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch 
beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage. en bij den inspecteur, te Rotter
dam. Raming ƒ 3025. 

Maandag, IS Aug. 
Telen, te 11 uren, door den ontvanger der registratie en domeinen, 

ten zijnen kantore: het uitvoeren van eenige onderhoudswerken aan den 
Slaakdam. Inl. bij den hoofdopzichter der domeinen Brandt, te Middel
burg. Aanw. 10 Aug., te 12 uren. 

Dinsdag, 18 Aug. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 462, het wijzigen der rij-
tuigenloods en het maken van gebouwen voor den dienst der posterijen 
enz., op het station Rozendaal. Aanw. 3 Aug., tc 11 uren. (Zie advert, 
in »» 31.) 

Woensdag, 17 Aug. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

verdiepen van het grootscheepsvaarwater in het Scheur, tusschen Maas
sluis en Vlaardingen, voor de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, 
te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 10 Aug., te 11'/» 'uren. Raming f 30,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het op
ruimen van gronden in de bedding der rivier den Amer, onder de 

femeente Made en Drimmelen. provincie Noord-Brabant, tusschen de 
ilometerraaien 67 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-Bosch. Aanw. 10 Aug., te 
10 uren, te beginnen aan het havenhoofd te Drimmelen. Raming 
ƒ 39,200. 

Vrijdag. 1* Aug. 
Leeuwarden , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het doen van stroobepoting en 
helmbeplanting, herstellen van Rijksschuttingen en het maken van 
afrasteringen ten behoeve van den Stuifdijk tusschen de Kooi-en Oerder-
duinen op het eiland Ameland, behoorende tot de zeewerken in Friesland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter Ten Does-
schate, allen te Leeuwarden. Aanw. 12 Aug. Raming j 3200. 

h o r k d u o . te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van een 
gemeentehuis c a . Bilj. inzenden uiterlijk 18 Aug. Aanw. 10 Aug., 
te 3 uren. 

Woensdag. 
uren, door het 

„ . 24 Aug. 
s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

verleggen van negen Rijkskribben tot verbetering van de rivier den 
Use, in het Veesserrak, boven Wije, tusschen de kilometerraaien 83 en 
86. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur 
Ramaer, te Kampen. Aanw. 17 Aug. Raming / 4700. 

Woenodag, 7 Mept. 
Maastricht, te 12 uren, door het burgerlijk armbest.: het bouwen 

van een nieuw hospitaal met bijbehoorende werken. Aanw. 12 en 19 
Aug., te 12 uren. Raming f 175,000. 

DE O P M E R K E R . 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Haarlem, 16 Juli: het maken van cen 

nieuw gebouw tot verpleging van lijders aan 
vallende ziekte, onder beheer van den architect 
A. van der Steur Jr.; ingek. 13 bilj., als: 
H. Kluijt, te Overveen, / 24,800 
1 A. Braakenburg, > Haarlem, > 24,400 
B. Zuithof, i idem > 24,330 
Jl. v. Ommeren, > idem > 23,973 
C. Klfers & Zn., > idem i 23,945 
J. Verkoren, » Voorschoten, > 28,687 
J.(iiebelsenJ.Servellen,» Haarlem, i 23,680 
Verhagen cn Van 

't Wout, > idem > 23,300 
Martens & Zn., > idem > 23,140 
11. Hagen, > idem 
J. Slenters, i idem 
C. J. Cramer, ï idem 
W. A. v. Amstel, i Heemstede, 
Gegund. 

s t r e e f k e r k . 22 Juli.' het bouwen van een 
woonhuis met schuurtje, onder beheer van den 
bouwkundige C. Broere Kz., te Nieuwlekkerland, 
in 2 perc. 

Perc. 1, aardewerk; ingek. 4 bilj., als: 
A. den Boer, te Streefkerk, / 550 
A. Schoonderwoerd, > idem > 444 
J. de Langen, • idem > 419 
E. de Langen, • idem > 399 
Gegund. 

Perc. 2, hei-, timmer-, metsel-, smids-, lood
gieters- en_verfwerk; ingekomen 6 bilj., als 

ƒ 3640 
i 3546 
s 3131 
» 3085 

22,970 
22.350 
21,000 

te Streefkerk, 
idem 

Nieuwlekkerland, 
Streefkerk, 

idem 
Ammerstol, 

CL Broere Tz., 
F. Molenaar, 
K. Broere, 
i. R. Briedé, 
Jl, de Bruin, 
J. v. d. Berg, 
Gegund. 

i . r l j p s k r r k , 22 Juli: het bouwen van een 
nieuwen windwatermolen, voor den Sebalde-
buurster Molenpolder; ingek. 9 bilj., als 

7876 
7800 
7499 
7466 
7425 
7399 

f 4876 
' . 4497 
> 4150 

4120 
4118 

te Kollum, 
» Stroobos, 
ï Middelstum, 
> Groningen, 
» Deventer, 
ii Westerwijtwerd,» 4100 
> Bedum, > 4069 
i Grootegast, » 3840 
> Zuidwolde, » 8675 

Juli: liet bouwen van een 

CL Bakker. 
II. Hitscma, 
G. Bremer, 
J. Hos, 
F. ter Nijhoff & Zn. 
J. Barrelt, 
T. Bot, 
A. Teninga, 
J. Lubsen, 
Gedund. 

«...indijk 23 
steenen schutsluis in de Binnenringvaart, onder 
Terwispel; ingekomen 12 bilj., als: 
J. Bouma, te Langezwag, j 6460 
A. T. v. d. Veen, • Terwispel, » 6457 

Jac. v. d. Vlugt, Dordrecht, 
Corn, v, Seventer & Co., Sliedrecht, 
C. de Groot, idem 
Jos. Klaus, Dordrecht, 
Gegund. 

Lelden, 25 Juli: het bouwen van een bene
den- met bovenwoning aan de Van-der-Werl-
straat no. 19 l i , achter het perceel aan de 
Haarlem mei-straat no. 216, te Leiden, met bij
levering van alle materialen, arbeidsloonen, trans-
ïiorten, hulpmiddelen enz., onder beheer van 
den architect G. Blommestein; ingekomen 14 
bilj., als: 
A. P. Planjer, 
A. Verhoog Jz., 
C. v. Diest, 
J. J. Lemair, 
N. v. Rijnswou, 
Gebr. Couvée, 
H. J. Sloots, 
J. C. Verhoeven, 
J. N. Schaap en J . 

Botermans, 
Wilh. v. d. Drift, 
P. Peerboom en A. 

Korenhoff, 
Chr. E. Verhaaf, 
J. Sirag, 
G J de Nie, 

'U), 25 juli : nnoaurasB 
opbouwen der onderwijzerswoning, benevens de 
uitbreiding van de bestaande school der Ned 
Herv. gemeente; ingekomen 12 bilj., als: 
G. H. Vermeulen, te Utrecht, j 5539 
J. de Vos, i idem » 6437 
H. Koetsier, » De Jleern, » 6350 
H. J. Stolkcr, » Utrecht, » 6187 
J. l i . Geele, » idem s 4900 
A. L. v. d. Kwast, > Veldhuizen, I 4830 
J. II. Ph. Ligterink, > De Mcern, i 4529 
F. Koren, > Vleuten, > 4486 
A. v. Soest, > Kokkengen, » 4444 
W. v. Ingen, » Bodegraven, > 4200 
A. C. Willemse, » Vreeswijk, » 3986 
L. de Rooij. « Vleuten, » 3767 
Gegund. 

Lelden, 25 Juli: het maken en plaatsen van 
twee ijzeren ophaalbruggen met bijbehoorende 
werken, in 2 perc, perc. 1 en 2 ingek. 2 bilj.. 
massa ingek. 6 bilj.; 
hoogste insehr. J. 1' Cornelissen, Amsterdam, 

f 12,269 
minste n A. Emmerich, Stadskanaal, » 7,680 

De gunning is aangehouden. 
Amsterdam, 25 Juli, voor rekening der ge

meente: 2o. het rioleeren van eenige straten 
ingekomen 12 bilj., als 
J. Hulster, 

Schonk. 
II. Willems, 

de Bakker, 
M. v. Spaandonk, 
J. C. Schonk, 

Versteijne. 
v. d. Struijk, 
i ' . Rijt, 

II. Vriens, 
Gegund. 

Harllngen, 25 
meonte: lo. het 

te Leiden, ƒ 2570 
» idem » 2500 
» Koudekerk, • 2449 
» Leiden, » 2445 
» Zoeterwoude, » 2405 
s Leiden, •> 2382 
o idem • 2345 
>. idem » 2300 

s idem » 2295 
» idem » 2278 

> idem • 2269 
t idem ii 2194 
> idem > 2135 
i idem • 2125 

i : het afbreken en weder-

li. .1. Overwijk, 
J. Winters, 
1). Oost ei-liaan, 
11. II. Koelstra, 
C. Schiere, 
J. 1'outsma, 
A. v. Wijk, 
W. Burgy, 
C. de Vroeg, 
R. A.v.d.Ve 

't Meer bij Hecrenveen, » 6439 
» Gorredijk, » 6380 
v idem • 6147 
» Luxwolde, » 5988 
» Boornbergum, » 6955 
t Terwispel, » 5884 
ii Lippenhuizen, » 5570 
> Terwispel, » 5434 
> idem > 6248 
> idem > 5214 

te Oosterwijk, f 4995 
» idem '» 4907 
» idem > 4892 
» idem 1 4890 
» idem » 4883 
•i idem » 4778 
» idein 1 4591 
» idem 1 4589 
» idem » 4566 

Juli, voor rekening der ge
verwisselen van de vloed-

leuren in de Zuider- en Noordersassen, het 
iclioonmaken van de ebdeuren en diverse wer
ken; ingek. 7 bilj., als: 
H. Mooiman, te Harlingen, / 665 
J. Langenliorst, > idem » 647 
G. Spoelstra en J. Torenbeek, » idem » 620 
G. Anerna, • Midlum, » 614 
L. Strak en J. Huisman, » Harlingen, » 546 
Gebr. v. d. .Meer, i idem » 525 

Posthuma, » idem » 613 
Gegund. 

2o. eenige herstellingen aan de voormalige 
meisjesschool in de Hoogstraat; ingekomen 3 
bilj., als: iih, 
J. Langenliorst, te Harlingen, 

» idem 
» idem 

/ 127 
» 123 
• 109 

/ 2240 
I 2143 
» 1829 
» 1722 
» 1666.66 
ti 1665 

het 

een 
Gegund. 

Maassluis, 23 Juli: het bouwen van een 
baar- en lijkenhuisje, en het maken van ijzeren 
hekwerken op de nieuw aangelegde algemeene 
begraafplaats; minste insehr, Jl. Veltenaar, tc 
Maassluis, voor ƒ 1649. Gegund. 

Wlssekerke, 23 Juli: het maken en zinken 
van 5 stukken ter verdediging van den oever 
van den calamiteusen Vlietepolder; 
hoogste insehr. ƒ 45,900 
minste i A. Jl. Langeveld, Har

dinksveld, i 40,488 
Raming > 44,600 

Utrecht, 23 Juli: het maken van een steenen 
gebouw om den bestaanden ontsmettingsoven, 
Hp het terrein der gemeente-reiniging, aldaar, 
met bijlevering van alle daartoe benoodigde 
materialen; minste insehr. A. C. Vink, te Utrecht, 
voor f 4998. 

Dordrecht, 25 Juli: het maken van een wal -
beschoeiing langs de Rietdijkshaven, bij de 
voormalige Snellesluis, lang ongeveer 44 Jl. van 
B'-k.vaniseerd dennenhout, met de levering van 
;'! het daarvoor benoodigde; ingekomen 10 
b l lJ-, als: 
'• I. Dubbelman, Dordrecht, ƒ4185 

Ponsen, idem » 3988 
{• Visser Gz., Papendrecht, » 3880 
»• Visser, idem » 8770 
' • v. Driel, Dordrecht, » 8748 
' • v. Wijngaarden, Papendrecht, 

te Amsterdam, 
J. J. Boekholts, i idem 
II. J. .Meekers, > idem 
J. P. Cornelissen, » idem 
W. Ambachtsheer, > idem 
A. Claassen, » idem 
C. v. Boven, > idem 
P. Duinkcr, • idem 
E. v. Brummclen, > idem 
Jl. Deutekom, » idem 
G. v. Doorn, > idem 
L. Vlasman, » idem 

lo. het vernieuwen van de vaste brug no. 89 
over de Lijnbaansgracht vóór de Weteringstraat 
en het maken van twee gemetselde landhoofden 
met vleugelmuren voor dc vernieuwing van de 
ophaalbrug no. 142 over de Lijnbaansgracht; 
ingek. 10 bilj., als: 

te Amsterdam, 
dein 

f 58,000 
> 54,900 
» 62,900 
» 46,591 
» 44.000 
» 43,300 
> 42,980 

42,109 
41,300 
40.740 
40,700 
40,267 

L. Vlasman, 
J. P. Cornelissen, 
W. Ambachtsheer, 
P. Schmidt en 

Hermans, 
E. v. Brummelen, 
II. Ozinga, 
J. J. Boekholts, 
H. Rietsnijdcr, & Zn 
L. Kok, 
C. Rietsnijdcr, 

idem 

ƒ 12,200 
» 11,841 
II 11,200 

idem > 11,198 
idem » 10,987 
idem > 10,880 
idem • 10,690 
idem > 9,750 

Umuiden, s 9,574 
Amsterdam, i> 8,980 

Wegens een verzuim in den vorm niet aan 
C. Rietsnijder maar aan I.. Kok, te Umuiden, 
gegund. 

Kroningen, 26 Juli: het doen van eenige 
verbouwingen enz., aan het winkelhuis van N' 
A. Smit, onder beheer van den architect J 
Jtaris; ingek. 6 bilj., als: 
A. v. Dijk, te Groningen, 
A. Wichers, 
P. Zijlstra, 
.1. Versteeg, 
H, Berends, 
II, Jleyer, 
Gegund. 

t losirrwUk. 25 Juli: het herbouwen der 
pachthoeve »Ter-Borgt"; ingek, 9 bilj., als: 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 3540 
I. 3388 
» 8300 
» 3197 
> 3185 
» 2837 

K. Hagedonrn, 
L. Strak en J. Huisman, 
Gegund. 

Utrecht, 27 Juli: het afbreken en wederop
bouwen van een winkel- en woonhuis in de 
Twijnstraat, aldaar, onder beheer van den 
architect Alb. Xijland; ingek. 7 bilj., als: 
Jl. de Kolf, te Utrecht, ƒ 6100 
J. de Vos. > idem ,• 6040 
G. II. Vermeulen, » idem » 5984 
A. J. Gronert, » idem I 5945 
H. J. Stolker, » idem » 5898 
D. L. v. Kent, n idem - 6490 
J. de bi uil. » idem » 6399 
Gegund. 

Winschoten, 27 Juli: het bouwen van eene 
sigarenfabriek met woning, voor üebr. Barge-
boer; ingek. 6 bilj., als: 
Gebr. Holthuis, Nieuwepekela, 
J. Schenkel, Meeden, 
Joh. Buurke, Noordbroek, 
K. Noordhoek, Winschoten, 
K. l i . Holthuis, Nieuwepekela, 
K. L. Hensema, Oudepckela, 

's-Hage, 27 Juli, onder beheer van 
ministerie van waterst.: lo. het maken van veer
tien kribben, tot verbetering van de rivier den 
Usel bij Westervoort: ingek. 3 bilj., als: 
J. H. v. Ilezewijk, Lobit, /' 6690 
F. E. Terwindt, Pannerden, » 6484 
J. H. Hoijinck, idem » 6466 
Raming » 5500 

2o. het maken van een gedeelte dijk in den 
polder Kooiland op het eiland Rozenburg, met 
bijbehoorende werken; ingek. 18 bilj., als: 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, / 80,490 
W. L. Schram Kz., Sliedrecht, » 78,800 
L. J. v. d. Steenhoven, Dordrecht, » 75,490 
C. v. Boven, Nieuweramstel, en G. 

Beenhakker Gz., Sliedrecht, • 73,900 
A. Volker Lz., Sliedrecht, en P. A. 

Bos, Gorichem, > 78,000 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, > 72,400 
J. J. Bekker, Amsterdam, •> 72,300 
A. Boer Wz., Sliedrecht, > 71,600 
M. C. de Jongh P.Mz., idem > 69.8C0 
C. Versteeg, Hardinksveld, > 69.500 
P. Zanen Hz. en C. Zanen Hz., 

Ammerstol, » 69.300 
H. J. Nederhorst, Gouda, » 68,737 
C. Visser Gz., Sliedrecht, » 67,900 
B. Voordendag Az.. Dordrecht, » 07,430 
A. G. Huyskes, Hedel, . 66,800 
A. Terwindt, West-Pannerden, » 85,800 
A. v. d. Jleyden Az., Hardinksveld, > 65,690 
N. v. Haaren, 's-Boch, » 64,300 
Raming • 73,000 

3o. dc aanleg van eene electrische geleiding 
langs de gekanaliseerde rivier de Dieze, de Zuid
willemsvaart, de Noordervaart en het zijkanaal 
naar de Jlaas in Noord-Brabant en Limburg; 
ingekomen 7 bilj., als: 
L. Beysens, Kralingen, ƒ 4600 
P. v. Essen, Halfweg, » 8797 
C. Krachten Jz., Utrecht, » 8790 
Ph. v. d. Heyden, Bokstel, • 8383 
P. A. Bergmans, Venloo, • 3286 
Ph. de Quinze, idem » 2800 
L. v. Well, Arccn, » 2579 
Raming • 3900 

4o. het leggen van sporen en wissels en het 
maken van eenige bijkomende werken op het 
station Geldermelsen; ingek. 12 bilj., als: 
L. J. Metz, Zalt-Bommel, ƒ 10,760 
A. v. d. Burg, Geldennalsen, > 9,800 

1 
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C. v. Stuyvenberg, Cddermalsen, ƒ 9,250 
J. v. Vuuren, Zalt-liommcl, • 9,2U0 
H. v. Rhijn. Naaiden, > 8,994 
A. v. Bununelen, Vught, » 8,900 
P. W. v. Hattum, Tuil, i 8,885 
B. A. Wiegerink, Groenloo, en F. E. 

Terwindt, l'annerden, » 8,360 
C. v. Boven, Nieuweramstel, » 8,200 
A. Terwindt, West-Pannerden, » 8,150 
C. Eckhardt, Ahneloo, » 7,999 
A. Terwindt, West-Pannerden, > 7.990 
Raming » 8,600 

t'erwerd, 27 Juli: a. het verbeteren van de 
haven te llalluin door verbreeding, uitdieping 
en het maken van walmuren; b. bet uitdiepen 
van de kortevaart in aansluiting met genoemde 
haven; ingekomen 14 bilj., als: 

te Almcnum, 
» Temaard, 
> Harlingen, 
» idem 
» Lemmer, 
* Kollum, 
» Staveren, 

flijum, 

St.-Aima, 
Kollum, 
Hallam. 
Lemmer, 
Marsum, 

ƒ 9968 
» 9694 
> 9570 
> 9550 
> 9100 
> 8983 
» 8580 
» 8350 

> 8262 
» 8123 
» 7963 
» 7889 
I 7880 

» Rinsumagecst, ï 7813 

ƒ 7444 
» 7430 
t 7227 
» 7200 
I 6755 
> 6700 
» 6698 
» 6400 
» 5900 
> 5796 
> 5593 

5390 

H. H. Smith, 
K. Keuning, 
A. S. Schaafsma, 
Job. de Lange, 
E. S. de Boer, 
P. A. Zijlstra, 
II. L. Cusvelder, 
Kt. A. Holwerda, 
H. J. Groo, te De Leien 

en W. de Groot, 
J. Bakker, 
J. l i . Jansma, 
P. M. de Vries, 
V. T. v. d. Veer, 
J. A. Deelstra, 
Gegund. 

Een biljet, niet behoorlijk ingevuld, bleef bui
ten aanmerking. 

Leksmond. 27 Juli: het uitvoeren van wer
ken tot verbetering van de haven te Leks
mond, onder beheer van den architect-ingenieur 
E. G. Wentink, te Schalk wijk; ingekomen 12 
bilj., als: 
W. H. Swets, Hardinksveld, 
H. Dubbeldam, Gorichem, 
C. de Graaf, Sliedrecht, 
J. v. d. Plas, Hardinksveld, 
G. de Haag, Giesendam, 
P. Zatman, Ammerstol, 
B. G. v. Hoeven Vreeswijk, 
G. de Haag Gz., Gorichem, 
C. Versteeg, Hardinksveld, 
A. G. v. Renswoude, Jaarsveld, 
J. Sterk, Arkel, 
C. v. d. Meijden, Hardinksveld, 

Hoorn. 27 Juli: het houwen van vier arbei 
derswoningen aan de Veemarkt; ingek. 9 bilj.; 
minste inschr. P. J. Blauw, te Hoorn, voor/3729. 
Gegund. 

Berguni, 27 Juli: de herstelling en uitbrei
ding van de op het erf van het armhuis aan
wezige landbouwschuur; gegund aan H. E. 
Veenstra, te Bergum, voor /' 1554. 

's-Bosch. 28 Juli: bet vervangen van de 
grintbaan door eene keibestrating op een ge
deelte van den provincialen weg van Werkendam 
naar Dussen, te De-Werken; ingekomen 7 
bilj.. als: 
W. H. Swets, te Hardinksveld, ƒ 6232 
G. v. Oord, > Werkendam, » 5960 
Jac. Elshout, i Giesen, > 5940 
Arn. Wilgers, » Nieuwkuik, » 5930 
B. v. d. Heuzcl, » Werkendam, i> 5900 
M. Rakkeren, » Prinsenhage, » 5870 
Mach. v. Gooi, • Woudrichem, . 5800 
Raming > 5156 

Ede. 28 Juli: het maken en stellen van eene 
middenpui in de school te Ederveen en de leve
ring van 2 kachels. 

Perc. I, ingek, 4 bilj., als: 
R. v. Hal, te Lunteren, 
G. Eijlander, • Ede, 
J. de Jager, » Lunteren, 
G. Ksser, » Ede, 

Perc 2, ingek 3 bilj., als: 
G. .1. Koops, te Lunteren, 
G. Esser, » Ede, 
Snijders, i Bennekom 

Massa, ingek. 3 bilj. als: 
W. v. Wagensveld, te Ede, 
G. Eijlander, » idem 
G. Esser, s idem 

Grouw, 28 Juli: het uitvoeren van straatwerk 
in bet dorp; ingek. 6 bilj., als: 

/ 232.30 
» 213 
t 204.40 
> 200 

ƒ 118.90 
> 80 
» 74 

/ 325 
299 
280 

J. Hui/inga, 
L. Huizinga, 
M. Bleeksma, 
H. Keizer, 
H. v. d. Veer, 
Hk. lob. v. d. Schaaf, 
Gegund. 
Raming 

Kampen, 28 Juli: 

te Joure, 
» Leeuwarden, 
» Deersum, 
» Leeuwarden, 
» Marsum, 
» Grouw, 

ƒ 634 
» 534 
» 508 
> 494 
• 485 
t 469 

ƒ 648 
de levering van gegoten-

ijzeren huizen en hulpstukken voorde gemeente-
waterleiding; ingek. 3 bilj., als: 

Van den Honert en Punt, Amsterdam, voor de 
Conduite d'cau, Vennes bij Luik, ƒ 121,000 

Van den Berg & Co., Amsterdam, 
voor Cochrane Grove und Co., 
Middlesbrough on Tees, > 108,059.30 

Merrem en la Porte, Amsterdam, 
voor de Friedrich-Wilhelmshütte, 
Mülheim a/d. Ruhr, i 107,962.60 

Gegund. 
Groningen, 28 Juli: het maken en leveren 

van schoolmeubelen voor het schoolgebouw in de 
Rabenhauptstraat; minste inschr. K. Ph. Norden, 
te Groningen, voor ƒ 1498, 

i lrukel. 28 Juli: het verhoogen en verzwaren 
van den benedendijk te Poederooien, ter lengte 
van ongeveer 1000 M. (herbesteding); ingek. 10 
biljetten; minste inschr. G. Looijen, te Herwij 
nen, voor J 6449 
Raming > 6028 

'o-Hage, 29 Juli, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het onderhouden 
en herstellen van het Rijkspostgebouw te Gori-

jchem; ingekomen 3 bilj., als: 
I J. J. Boller Jr., Gorichem, ƒ 818 
C. J. Verweij, Jr., idem n 800 
A. G. de Pater, idem > 783.75 

! Raming > 705 
I 2o. het herstellen en verbeteren van Rrjkstele-
| graatlijnen in de afdeeling Arnhem; ingekomen 
! 7 bilj., als: 
; J. Holster, Amsterdam, / 1750 
J. Kleinineijer, Avereest, » 1517 
K. Sneyders de Vogel, Schiedam, > 1475 
H. A. Ezerman, Zutfen. > 1440 
G. v. Otterloo, Waddinksveen, i 1432 
W. v. Dijk, Jutfaas, » 1386 
Th. Troost, Arcen, > 1302 
Raming » 1830 

Breda , 29 Juli: het bouwen van twee heeren
huizen voor de erven van mei. A. Canters, onder 
beheer van den architect A. Verlegh. 

Metselwerk, ingek. 4 bilj., als: 
J. P. Kleiner, / 5200 
W. v. Boxsel, » 5084 
C. de Kanter, > 4999 
A. de Kantel', > 4719 

Timmerwerk, ingekomen 9 bilj., als: 
VV. v. Oosterbout, ƒ 4469 
M. v. Sevenbergen, » 4415 
A. F. v. Dongen, » 4346 
F. v. Dongen, » 4119 
W. Reichardt, i> 4088 
Joh. Dielen, • 3978 
A. Dielen, > 3932 
J. v. Dicnderen, • 3927.75 
J. R. Tirion, > 8875 

Massa, ingek. 8 bilj., als: 
Th. Kessel & Co., ƒ 10,787 
G. v. d. Velden, » 9,587 
W. v. Oosterbout, » 9,409 
W. v. Boxsel, » 9,313 
C. r. Dongen, i 9,156 
A. Dielen, » 8,907 
Simons, » 8,827 
Reichardt, » 8,789 

Zwolle, 29 Juli: het voortzetten van de ver
betering van de traversen en het vernieuwen 
van verschillende vakken klinkerbestrating, ter 
instandhouding van de Rijkswegen in de prov. 
Overijsel; ingek. 8 bilj., als: 
11. de Herder, Groningen, ƒ 16,537 
C. Eckhardt, Almeloo, > 10,:I75 
II. J. Buitenhuis, N'unspeet, • 15,780 
A. .1, Leestemaker. Enter gem. Wierden, s 15,724 
E. H. v. Dijk, Goor, » 16,640 
W. II. de Haan, Elden gem. Eist, t 15,120 
J. Brals Jr.. Assen, » 14,920 
W. Anitz, Milligen, i 14,879 
Raming / 15,830 

Middelburg, 29 Juli: het op diepte houden 
van de buitenhaven van het kanaal door Wal
cheren te Veere en van de geul in den oever 
voor die haven, en het maken en op diepte 
houden van eene geul zuidoostwaarts van die 
haven; ingek. 4 bib., als: 
II. Bennik H.Rz., Utrecht, ƒ 129,000 
T. Volker, Dordrecht, > 116,000 
A. L. r. Wijngaarden IJ/.. Sliedrecht, » 89,900 
C. Bos Az., Dordrecht, » 76,800 
Raming » 52,200 

B I J V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E E K E E 
van Z A T E R D A G 6 AUGUSTUS 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 8 Aug. 

Haastrecht, te 11 uren, bij II. Wiltenbnrg: het op- en wegruimen 
van de voormalige boezemsluis, toebehoorende aan het waterschap 
Benschop en gelegen in den Zuid-IJseldijk, onder de gem. Haastrecht. 
Aanw. gehouden. 

Winoum (Gron.), te 11'/, uren, door burg. en weth.: het opruimen 
der bestaande ierput, het maken van een waterdichten mestbak, 15 M. 
watbeschoeiing en aanverwante werken. Aanw. te 9 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door bet ministerie van koloniën: de levering 
van schroefpalen, brugliggers, kanaal- en zoresijzer. 

's-Hage, te 12 uren, door bet ministerie van koloniën: 
lo. de levering van ijzeren kapspanten enz., voor de werkplaatsen te 

Padang, ten dienste der Staatsspoorwegen ter Sumatra's westkust; 
2o. de levering van Piteh-pinehout, mede voor bovengenoemden tak 

van dienst 
IIelf/,IJl te 12 uren, door burg. en weth.r.^hetVveranderen der 

school te Meedhui/en. 
Harlingen, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het doen van eenige herstellingen aandenJLeeuwarder—Harlinger 

trek weg; 
So. bet baggeren van een gedeelte zoutsloot, enz, 
Aanw. gehouden. 
Nleuw-Amsterdam (Dr.), te 3 uren, door het best. van het water

schap Barger-Westerveen, bij Jan van Dalen: 
lo. het maken' van eene houten draaibrug over den mond der hoofd-

wijk in het 6e blok; 
2o. het bouwen van eene brugwachterswoning bij de brug over den 

mond der hoofd wijk in het 7e blok; 
So het maken van drie draaivonders. 
Inl. bij den opzichter R. Postma, te Nieuw-Amsterdam. Aanw. 8 

Aug., te 11 uren. 
Terberg (Geld.): het metsel-, timmer-, smids- en verfwerk, in massa 

en perceelen van eene nieuw te bouwen fabriek, waaraan 1.360,000 
steenen te vermetselen zijn. Inl. bij den architect Heezen, teTerborg. 
(Zie advert, in «• 30.) 

Dlnodar , • Aug. 
Steeg (Geld), te 7 uren, in het hotel de Engel: het bouwen van een 

woonhuis tegenover het landgoed Valkenberg, aan den Rijksstraatweg 
te Steeg. Bilj. inzenden 9 Aug., vóór 12 uren, bij den architect M. K. 
Smit, te Dieren. Aanw. gehouden. 

Weensdag, l o Aug. 
• •Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

uitvoeren van eenige werken aan het gebouw der Koninklijke Bibliotheek 
te 's-Hage. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, en den 
hoofdopzichter der landsgebouwen J. A. Weinberg, beiden te 's-Hage. 
Aanw. 8 Aug., te 10 uren. Raming / 4288. 

Willemsoord . te 11 uren, door de directie der marine: de levering 
van eene partij grenen en vuren houtwaren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
afbreken van bestaande inrichtingen, het maken van eenige werken, 
benevens het leggen van sporen en wissels ter uitbreiding van het station 
Leeuwarden. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoor
wegen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming f 129,600. 

' s - l l a g c , te 12 uren, door het ministerie van kolomen: de levering 
van verschillende benoodigdheden, in 30 perceelen. 

Amsterdam, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in een der 
lokalen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, N.-Z. Voorburg
wal no. 212: de levering der verschillende benoodigdheden, in 33 perc. 

Vrl |dag, M Aug. 
Oeaterheut (N.-Br.), tc 11 uren, door burg. en weth.: het verrichten 

van eenige herstellingen aan bet huis ter verpleging van besmettelijke 
zieken, in de school D (Oosteind) en aan de woning van den gemeente
bode. Inl. bij den gemeente-bouwkundige J. Janssens. Aanw. 9 Aug., 
te 10 uren. 

Kampen, te 12 uren, door het best der vereeniging ten doel heb
bende de vinding, daarstelling en verzekering der middelen tot droog, 
making van den Koekoek en verveening van het Zwijnsleger, in de 
Buitensociëteit: het maken van het 12e perceel van de bedijking langs 
den Koekoek, aanvangende op 970 M. westwaarts van de hinncnkruinlijn 
van den ringdijk langs de Dijkersteeg, in de gemeente IJselmuiden, ter 
lengte van 280 M., met al de daarmede in-verband-staande werkzaam
heden, behoorende tot die bedijking in de provincie Overijsel. Aanw. 
gehouden. 

's-Hage, te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van eenige werkzaamheden in het R(jkspost- en telegraaf-

Selmuw te Neuzen, en het onderhouden van dat gebouw van den dag 
er kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 

Dec. '89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te s-llage, 
en den hoofdopzichter hij de landsgebouwen J. J. G. Rinkes, te Breda. 
Aanw. 8 Aug., te 10 uren. Raming f 1020. 

• - H a g e , tc 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen tusschen Haarlem en 
het Hollandsen Diep. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch 
beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, en bij den inspecteur, te Rotter
dam. Raming ƒ 8026. 

Zaterdag, 18 Aug. 
Domburg (Zeel.), te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen en vergrooten der onderwijzerswoning; 

2o. het verbouwen van het kdétshuis met stalling van den gemeente
geneesheer. 

Aanw. 8 Aug., te lO'/i uren (herbesteding). 
M . M ï c l i i e l . g e s t e l . te 2 uren, door het best. der Maatschappij van 

I Welstand, ten huize van den herhergier Hamondt: het afbreken van bet 
bestaande woonhuis, het opbouwen van een woonhuis en bet verhoogen 
der schuur van eene bouwhoeve, bewoond door A. van Beek, aldaar. 
Inl. bij de architecten P. van de Erve Jz., en A. O. Buijzerd, te Ureda. 
Aanw. 13 Aug., te 10 uren. 

Batenburg, te 4 uren, bij II. G. van den Brink: bet bouwen van 
een woonhuis en schuur, met leverantiën, binnen de heerlijkheid Baten
burg. Aanw. 13 Aug., te 3 uren. 

Maandag, 15 Aug. 
Tolen, te 11 uren, door den ontvanger der registratie en domeinen, 

ten zijnen kantore: het uitvoeren van eenige onderhoudswerken aan den 
Slaakdam. Inl. bij den hoofdopzichter der domeinen Brandt, te Middel
burg. Aanw. 10 Aug., tc 12 uren. 

OIIMIwedde (Gr.), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
eene school met bijkomende werken te Stadskanaal. Aanw. 10 Aug., 
te 11 uren. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van diep-
werken in de Stadsgrachten. Aanw. 8 Aug., te l l ' / j uren, 

'•-Hage, te 1 uur. door huig. en weth.: bet bouwen van een r.ieuw 
kantoor voor cokes-verkoop en diverse andere werken, uit te voeren aan 
de gemeente-gasfabriek. 

Anniterdam. te 3 men. door den architect W. Langhout Gz., inliet 
café iRoode Leeuw": het bouwen van een villa aan het Zandpad. Aanw. 
gehouden. 

A n i N t e r d a m , te 3 uren: de verbouwing van perceel no. 59 Plantage-
Muidergrucht boek Raillaan. café Aquarium. Inl. bij den bouwkundige 
II. II. Baanders, directiekeet Marnixstraat en Leidschekade, aldaar. 

Dlmdag, KI Aug. 
Maastricht, te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen eener Rijks-hoogere 
burgerschool, benevens gymnastieklokaal en conciërgewoning, te Venloo. 
Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., tc's-Hage. 
Aanw. ü Aug., te 10 uren. Raming f 63,000. 

Lichtenvoorde (Geld.), Je 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van een openbare school aldaar, voor 300 kinderen; 
2o. liet bouwen van ee:i onderwijzerswoning aldaar; 
3o. het vergrooten der school en bergplaatsje in de buurt Vragender, 

gem. Lichtenvoorde. 
Inl. bij den architect H. J. L. Ovink, te Doetichem. Aanw. 16 Aug., 

te 9 uren. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot cxpl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 462, het wijzigen der rij-
tuigenloods en bet maken van gebouwen voor den diennt der posterijen 
enz., op het station Rozendaal. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 31.) 

Woenodag, 17 Aug. 
'o.Rage, tc 11 uren, door bet ministerie van waterst enz.: het 

verdiepen van het grootscheepsvaarwater in het Scheur, tusschen Maas
sluis en Vlaardingen, voor de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, 
te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-vau-llolland. 
Aanw. 10 Aug., te 11'/, uren. Raming f 30,000. 

'o-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het op
ruimen van gronden in de bedding der rivier den Amer, onder de 

femeente Made en Drimmelen. provincie Noord-Brabant, tusschen de 
ilometerraaien 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. 10 Aug., te 
10 uren, te beginnen aan het havenhoofd te Drimmelen. Raming 
/ 39,200. 

Donderdag, IS Aug. 
Helleveetsluls, te 11', uren, door de directie der marine: 
lo. het vernieuwen cn in- en uithangen van een stel ebdeuren met 

toldeuren voor een zecdoksluis; 
2o. het maken van eene 0|stelling voor het opleggen der deuren met 

bekapping op den berm nabij het droge dok. 
Aanw. 10 Aug., van 2—4 uren. 
Hellevoetsluis, te 11'/, uren, door dc directie der marine: 
lo. eenige herstellingen aan inrichtingen en gebouwen; 
2o. idem aan dc overdekkingskappen voor monitors; 
8o. idem aan de omrastering van de werf; 
4o. en 6o. verschillende metselwerken, schilderwerk en eenig wit-

werk, aan inrichtingen en gehouwen van bet établissement. 
Aanw. 10 Aug., te 10 uren. 

Vrijdag, IV Aug. 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het uitvoeren van herstellingen aan 
sluisdeuren der kleine sluizen van het kanaal door Zuidbeveland. Inl. 
bij den hoofdingenieur in bet l ie district, te Middelburg, en den inge
nieur, te Goes. Aanw. 11 en 13 Aug. Raming ƒ 10,620. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best: bet doen van stroobepoting en 
helmbeplanting, herstellen van Rijksschuttingen en het maken van 
afrasteringen ten behoeve van den Stuifdijk tusschen de Kooi- en Oerder-
duincn op het eiland Ameland, behoorende tot de zeewerken in Friesland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter Ten Does-
schate, allen te Leeuwarden. Aanw. 12 Aug. Raming / 3200. 

Barbelen, tc 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van een 
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gemeentehuis c. a. Bilj. inzenden uiterlijk 18 Aug. Aanw. 10 Au* 
te 8 uren. "' ' 

Woenadag, 24 t u t . 
'••Rage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

verleggen van negen Rhkskribben tot verbetering van de rivier den 
IJsel in het Veesserrak, boven Wije, tusschen de kilometerraaien 88 en 
85. Inl. by den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur 
Ramaer, te Kampen. Aanw. 17 Aug. Raming ƒ 4700. 

Vrijdag. IS Aug 
'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Utrecht. 
Inl. bjj den inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf 
te_ s-Hage, cn den inspecteur te Utrecht. Raming ƒ 920. 

••Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Amster
dam. Inl. bii den inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijks
telegraaf, te s-Hage, en den inspecteur te Amsterdam. Raming ƒ1160. 

Woenadag, 7 Sept. 
Maastricht, te 12 uren, door het burgerlijk armbest.: Jhet bouwen 

van een nieuw hospitaal met bijbehoorende werken. Aanw. 12 en 19 
Aug., te 12 uren. Raming ƒ 175,000. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
's-Hage, 29 Juli: het bouwen van zeven win

kelhuizen met bovenwoningen in de Nieuwe-
Prinsenstraat en een benedenhuis ca . in de 
Nobelstraat, onder beheer van den architect 
A. A. Andries; minste inschr. J. C. Mook, te 
's-llage. Gegund. 

Zutfen, 29 Juli: de onderhoudswerken op de 
Staatsspoorlijnen Arnhem—Deventer—Zutfen— 
Gronau—Almeloo—Salzbergen; ingek. 131 bilj.; 
minste inschr. waren: 
perc. 1, G. Boerstoel, Drummen, f 688 

1 2, J. VV. ten Braak, Zutfen, • 531 
i 3, G. J. Koordeman, Zutfen, • 605 
. 4, J. ter Ellen, Oldenzaal, i 624 
> 5, A. Grote, Bentheim, > 1060 
i 6, M. R. Evers, Zutfen, » 261 
> 7, dezelfde, » 1167 
t 8, dezelfde, » 679 
> 9. dezelfde, • 474 
> 10, F. Simmelink, Arnhem, > 1189 
s 11, J. Schut, Brummen, > 690 
i 12, H. J. Broekhuizen, Lochem, • 649 
i 18, dezelfde, > 1135 
> 14, J. ter Ellen, Oldenzaal, » 1879 
> 15, dezelfde, > 578 
i 16, M. R. Evers, Zutfen, • 1173 
> 17, dezelfde, • 2646 
» 18, G. J. Koordeman, Zutfen, > 1555 
« 19, F. J. Tieman & Zn„ • 720 

F Brulniaae, 29 Juli: het plaatsen van rijs-
schermen op de slikken van Oosterland (tot 
bevordering der opslibbing aldaar) met de leve
ring van de benoodigde materialen; minste 
inschr. J. de Rijke, te Sirjansland, voor J 888. 
Gegund. 

v eend am, 80 Juli: het amoveeren van eene 
oude en het bouwen van eene nieuwe draaibrug 
nabij de steenfabriek te Muntendam; ingek. 6 
bilj., als: 
I.. Los, te Bedum, ƒ 4990 
H. Groenier, » Stadskanaal, • 4437 

te Noordbroek, ƒ 4130 
1 Veendam, > 8888 
> Wildervank, . 3799 
> Nieuwepekela, > 3668 

A. Daanje, 
J. de Haan, 
J. J. Prummel, 
K. II. Holthuis, 
Gegund. 

Utrecht, 30 Juli: het bouwen van 2 pavil
joens voor rustige krankzinnigen op het landgoed 
Veldwijk (Ermeloo), onder beheer van den arehi- J 
tect E. u. Wentmk, te Schalkwijk; ingekomen 14; 
bilj., als: 
J. llesselingen, te Meppel, ƒ 34,887 
J, Rothuizen en W. 

Salomons, • Oosterbeek, • 34,300 
J. Weijs. n Vollenhoven, » 34,280 
O Eckhardt, • Almeloo, » 33,767 
W. G. Beeremans, • Baarn, » 33,600 j 
E. Groenink, » Steenwijk, » 33,093 
E. v. Aken, » Harderwijk, • 82,950! 
J. Kok, t idem > 32,915 
M. de Lange, > idem > 32,899 
J. 11. Boks, » Amersfoort, » 32,900 
Dl Bruins, B Zwolle, » 32,637 
H. Timmer, » Meppel, o 31,997 
J. de Boer & Zn., > Steenwijk, . 31,788 
F. Aberson, • idem' . 30,878! 

Kozrndaal (N-Br.), 30 Juli: het bouwen van een '• 
sociëteitsgebouw en eenige bijkomende werken 
aan de Vuchtstraat te Rozeiiuaal; gegund aan ,' 
Jos. van Loon, aldaar, voor / 8978. 

Gerredl|k, 30 Juli: het graven van 18 wijken 
in het 6e en 7e Veendistrict onder Opsterland 
en FJngwirden; ingek. 4 bilj., als: 
E. S. de Boer, Lemmer, perc. 1, ƒ 8,000 

» 2, > 6,200 
» 3, » 6,400 

in massa » 19,800 
B. Overwijk, 't Meer b;Heerenveen, idem s 17,980 
J. J. Bouma, Langezwaag, perc. 1, ƒ 5.948 

» 2, « 4.609 
s 3, > 4.456 

in massa » 14,713 
H. Smid, Almenum, perc. 1, ƒ 5.379 

• 2, • 4,540 
s 3, • 4,648 

in massa » 14.267 
Het werk is in massa gegund aan II. Smid. 

Ilengeloo. 80 Juli: het bouwen van een 
woonhuis voor W. Overweg, onder beheer van 
den architect J. Moll; ingek. 4 bilj., als: 
Welmers, te Gelselaar, ƒ 6990 
J. II. Bnonk, i Ilengeloo (0.), > 5972 
J. Brummelhuis, s idem > 6747 
A. Sieverink, » Groenloo, » 6740 
Gegund. 

Amsterdam, 1 Aug., voor rekening derHoll. 
IJzeren Spoorwegmaatschappij: lo. Bestek no. 
403, het maken van een gebouw voor wagen
makerij, eene houtloods en verdere werken op 
het terrein van de werkplaats te Haarlem; 
ingek. 31 bilj., als: 
C. J. Maks Jr., Amsterdam, ƒ 43,120 
H. J. Meekers, idem > 43,000 
H. Hendrix, idem • 42,950 
Cruijlf en Schouten, idem » 42,900 
II. riinkla, Buiksloot, » 42,731 
W. A. G. Jansen, Utrecht, » 42,714 
M. A. J. Taverne, 's-Hage, » 42,180 
F. Ilillarius Wz, Leeuwarden. » 42,059 
11. Voordendag Az., Dordrecht, » 42,000 
L. J. Metz, Zalt-Bommel, » 41,757 
W. II. Struijs, Amsterdam, I 41,320 
A. Korteweg, Zevenbergen, » 40,960 
D. A. Draakenburg, Haarlem, • 40,824 
J. Scboenmcijer en A. Kos Koolhaalder, 

Rotterdam, » 40,600 
D. J. Ulenherg, idem » 40,600 
C. Eijsvogel, Aarlanderveen, ï 40,434 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, J 40,200 
C. Romeijn, Haarlem, > 89,993 
P. Duinker, Amsterdam, » 39,897 
M. Mulder, Haarlem, • 39,885 
M. L. Veencnbos, Brielle, » 39,677 
J. Kruijt Kz., Zwolle, » 39,324 
I). Bruins, Zwolle, > 39,214 
J. Giebels en J. v. Servellen, Haarlem, » 88,790 
P. Leenders, Utrecht, > 38.716 
K. Otten, Meppel, » 88,394 
B. Zuithof, Haarlem, > 38,349 
L. Kok. IJmuiden, > 38,164 
W. v. Leeuwen. Hellevoetsluis, i> 37,989 
V. Ph. Braun, Beverwyk, • 37,920 
J. H. Vos Sr., Almeloo, » 37,260 
Raming > 43,200 

2o Bestek no. 409, het maken van fundeeringen voor weegbruggen op de stations Amsterdam (Rietlanden), Leiden, Rotterdam, Noordschar-
woude, Wormerveer, Bovenkarspel, Hilversum, Apeldoorn, Utrecht, 's-Hage, en Hugowaard, met bijkomende werken, in 11 perceelen; ingekomen 
20 bilj., als: ^ ^ ^ ^ 

Inschrijvers en Woonplaats, perc. 1 perc.2 

W. v. Doornik, Baarn, 
W. A. G. Jansen, Utrecht, 
P. Leenders, idem 
D. Bot Bovenkarspel, 
F. W. Geurden, Apeldoorn, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
A. Korteweg, Zevenbergen, 
L. Kok, IJmuiden, 
J. v. d. Berg, Amersfoort 
V. Ph. Braun, Beverwijk, 
J. Botman Gz., Bovenkarspel, 
C. Wegerif, Apeldoorn, 
P. v. Essen, Halfweg, 
C. J. Maks Jz., Amsterdam, 
W. v. d. Kooij, Amersfoort, 
W. v. Schaik Koord wijk, 
D. Verlaan & Zn., Zaandam, 
11. J. Meekers, Amsterdam, 
J. Rezelman en W. de Heer, 

Nieuwe-Niedorp, 
J. v, d. Braak, Apeldoorn, 

ƒ 1167 

1194 
1180 

1187 
1200 

1100 

perc. 3 perc.4 perc.5 perc. 6 perc. 7 

/ 1850 

1300 

1294 

1274 

ƒ 990 
985 

ƒ1176 

1110 

1095 

ƒ958 

1015 

960 

ƒ 590 

990 

1010 

perc. 8lperc. 9 
I 

perc. 10 perc. 11 

690 

690 

ƒ 690 
v 692 

549 

680 

687 

568 

679 

610 

ƒ 1590 

f,10 

510 

perc. 3 en 10 tezamen ƒ 8500 

ƒ 535 

510 perc. 4, 5 en 6 tezamen ƒ3870 

Delft, 1 Aug.: de levering van materialen 
voor de artillerie-inrichtingen; minste inschr. 
waren: 
_ Perc. 1, antimoon en nikkel, R. S. Stokvis & 
Zn„ Rotterdam, ƒ 698.17. 

Perc. 2, bankschroeven, zagen en gespen, J. 
Leeuwenberg, Delft, f 766.50. 

Perc. 8, koperstaaf, Gebr. Abrahams, 's-Hage, 
f 1333.80. 

Perc. 4, buskruitkleeden, W. Stevens, Kralin-
Scn, ƒ 184.46. 

Perc. 6, koper, messing, ijzer, staal, lood, tin 
«n blik, L. J. Enthoven, 's-Hage, ƒ 11,796.29. 

Perc. 6, touw, W. J. de Voogt, Dordrecht, 
ƒ 349.99. 

Perc. 7, zwavel en ammonia, Hanssen en 
Nijdam. Delft, ƒ 215. 

Perc. 8, iepen- en beukenplaten, J. van Zoon, 
->lft, ƒ 105.42. 

Perc. 9, papier, De Ruijter cn Meijer, Amster
dam, ƒ 403. r 

Perc. 10, gaas, laken en vilt, J. A. G. Wessels, 
Utrecht ƒ 895. 

"unnekcz i j l , 1 Aug.: het verbouwen der 

pastorie; ingek. 6 bilj.; minste inschrijver O. 
Kerkstra, Munnekezijl, voor ƒ 1060 
Raming • 1097 

Groningen, 1 Aug.: het verbouwen van het 
huis van J. Wildervanck aan de Heerenstraat, 
tot winkels en bovenwoningen, onder beheer van 
de architecten Wegerif cn Huurman; ingek. 12 
bilj., als: 
H. Berends, te Groningen, J 14,583 
G. Meulink, » idem > 14,416 
II. Meijer, » idem i 14,387 
W. Plesier, • idem • 14,874 
K. Huizinga, » idem > 13,888 
J. Ibelings, » idem > 13,834 
A. Wichers, » idem • 13,666 
L. Oldenburger, • idem » 13,600 
D. Jansen, » idem » 13,537 
J. Werkman, » idem • 12,686 
T. Y. Jelsma, i idem » 11,496 
A. Schreuder, • idem » 11,363 

E n s c h e d é , 1 Aug.: het bouwen eener villa 
voor P. ter Kuile Ez., aan den Parkweg, te En
schedé, onder beheer van den architect G. Belt
man A.Gz.; ingekomen 9 bilj., als: 

P. Fijlstra, 
A. Jeunink, 
W. Lazondcr, 
G Derksen en J. M. Tönis, 
G. Huckricde, 
G. W. Wegereef, 
J. Vossebeld, 

te Enschedé, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 16,833 
» 16,529 
» 16,693 
» 15,665 
• 15,630 
> 15,473 
> 14,786 
> 14,535 
» 14,500 

F. Morselt, » Borne, 
J. G. Tönis, » Enschedé, 
Gegund. 

Utrecht, 2 Aug.: Bestek no. 461, het maken 
van eene waterbezorging op het station Tilburg; 
ingek. 10 bilj., als: 
Janssen Waijers, 
Th. Gustenhoven, 
P. v. Riel, 
J. en M. Panis, 
J. C. v. Pelt 
P. H. Versteijne, 
L. dc Rooij, 
J. [lillen, 
A. v. Hezik, 
J. J. de Gilde, 
Raming 

te Tilburg, 
» idem 
> idem 
» idem 
» idem 
> Oosterwijk, 
» Tilburg, 
a Grave, 
» Kerkdriel, 
• Vianen, 

ƒ 10,005 
> 9,990 
> 9,974 
> 9,960 
i 9.950 
» 8,883 
• 8,760 
» 8,244 
> 8,200 
> 7,990 
> 6,650 



DE O P M E R K E R . B I J V O E G S E L 

1» cv en ter, 2 Aug., voor rekening der ge
meente: lo. het bouwen van een steenen brug 
over dc buitengracht; ingekomen 10 bilj., als: 
J. Terwindt, te Westervoort, ƒ 7750 
L. de Waard, a Deventer, » 7600 
D. Bruins, i Zwolle, i 7589 
H. J. Zweers, a Deventer, B 6977 
\V. J. Kolkert, a idem » 6910 
F. Aberson, a Steenwijk, a 6583 
G. v. d. Berg, » Deventer, a 6498 
J. Witteveen, a idem » 6487 
J. Otten, i Meppel, » 6269 
E. v. d. Woerd, a Deventer, • 60(18 
Gegund. 

2o. het maken van een riool door het noord
westelijk vcstingterrein; ingekomen 5 bilj., als: 
W. J. Kolkert, te Deventer, ƒ 2598 
J. Terwindt, a Westervoort, 'a 2595 
G. v. d. Berg, a Deventer, B 2244 
J. Witteveen, » idem » 2197 
E. v. d. Woerd, » idem > 1869 
Gegund. 

3o. het maken eener beschoeiing aan de bui 
tengracht bij de Raambrug: ingek. 6 bilj., als 
J. de Goede, 
F. Aberson, 
E. v. d. Woerd, 
J. Otten, 
J. Witteveen 

te Deventer, 
» Steenwijk, 
» Deventer, 
a Meppel, 

Deventer, 

1983 
1773 
1641 
1543 
1474 
1438 F. ten Zijtboil' & Zn., a idem 

Gegund. 
Gorichem, 2 Aug.: het herstellen van den 

Diefdijk bij het fort E verdingen, onder het beheer 
der genie, aldaar; ingek. 10 bilj., als: 

te Zalt-Botnincl, 
a llcukclum, 
• Leerdam, 
a Ileukclnm, 
» Tidl en 't-Waal, 
a Hcukelum, 
a Vuren, 
» Arkel, 
> De-Werken, 
a Giesen, 

J. v. Vuuren, 
A. de Groot Cz. 
C. v. Gent Gz., 
SI. Tromp, 
C. v. d. Berg, 
P. Sterk, 
C. Streefkerk, 
1. Sterk, 
J. v. d. Stelt Cz 
J. Elshout, 
Raming 

Alkmaar, 2 Aug. 

f 1789 
B 1780 
» 1765 
» 1747 
» 18M 
» 1693 
» 1657 
» 1647 
» 1525 
• 1447 
B 2000 

het maken van een be-

hoogste inschr. / 5976 
minste > J. v, d. Hoeven, Amsterdam, » 3970 

2o. net verrichten van schilder-, 3traat-, smeed
werk enz. tot onderhoud van de gebouwen, het 
terrein enz., ten dienste van het buskruitmaga-
zijn tc Kadoclcn; ingek. 7 bilj.; 
hoogste inschr. / 1040 
minste » W. Groeve, Buiksloot, > 614 

(•rollingen, 3 Aug.: het verbouwen van het 
perceel get. letter IJ no. 1033 aan den Heere-
weg, en het bouwen van een paardenstal met 
wagenhuis achter bovengenoemd perceel, ondor 
beheer van den architect G. Nijhuis, aldaar; 
ingek. 12 bilj., als 
A. Wichors, 
D. Edzards, 
E. W. Wietzema, 
J. Poelman, 
.1. lbelings, 
E. Petei's, 
G. Mculink, 
II. Dalmolen, 
B. de Jong, 
.1. Haupt. 
II. Berends, 
,1. Timmer, 
Gegund. 

Helft, 4 Aug.: het herstellen van het dak en 
van de middengoot boven de modelzaal van de 
eoiistructiewerkplaatson tc Delft, onder het be 
heer der genie, te 's-llagc; ingek. 7 bilj., als: 
1\1 f f' tj-l V -

te Groningen, ƒ 12,600 
B idem B 11,565 
» idem B 11,344 
ö idem B 11,310 
B idem B 11,189 
B idem B 11,097 
B idem B 11,014 
B idem B 10,598 
B idem i 10,190 
B idem . 9,877 
» idem B 9.222 
» Helpman, B 8,995 

W. F. C. 'Schaap, 
M, Houtman, 
\V. N. v. Ipcnburg, 
D. Huurman, 
I). J. Houtzager, 
•I. F. Luxemburg, 
M. Meijers, 
Raming 

Haarlem, 4 Au 

te Amsterdam, f 27,300 
» Alkmaar, » 25,952 

idem » 25.825 
idem » 20,300 

» Bergen, » 18,948 
9 Alkmaar, » 18.fi34 
1 idem » 18,537 
» idem » 17,771 
> Uitgeest, » 14,975 
lt Haarlem, » 14,950 

het bouwen van eene 

ƒ 6216 
'» 4999 
» 4897 
B 4625 
B 4613 
B 4600 

graafpiaats met ijzeren afsluithek, gebouwen en 
kapel, voor de St.-Barbarastichting. onder beheer 
van den architect L. Stevens, te Velp; ingek. 10 
bilj., als: 
A. J. v. Liemt, 
J. J. Tcssclaar, 
H. Schuit, 
.1. Eltemans, 
I. Oldenburg, 
A. Bouwens, 
A. Dorgeest, 
W. Vastbinder, 
G. P. B. Schermer, 
J. Slenters, 
Gegund. 

Streefkerk, 3 Aug.. m wwwau raai eem 
hofstede met daarmede in-verband-staande wer
ken voor J. de Vos, te Streefkerk, onder beheer 
van den architect C. A. Verheij, te Nieuw-
Lekkerland; ingekomen 6 bilj. als: 
A. v. d. Wal, te Groot-Ammers 
T. Macdanicl B idem 
W. Kloosterman, » Akkooi, 
G. Kreukniet, » Ottoland. 
C. Kcntie, » Groot-Ammers, 
J. R. Briedó, B Streefkerk, 
Gegund. 

Nleuweramstol, 3 Aug., voor rekening der 
gemeente: lo. het bouwen van een politiepost 
aan de Janhanzenkade en het bouwen van een 
brandspuit buis aan de Douwcs-Dekkerstraat; 
ingekomen 4 bilj., als: 
A. F. Scheepers, Nieuweramatel, J 3396 
P. J. de Bruijn, idem • 2975 
J. Polman en J. v. Niel, Haarlem, > 2329 
E. v. d. Eik en De Waal, Amsterdam, . 2249 

2o. het bouwen van 2 politieposten met berg
plaatsen voor brandspuiten, aan dc Weesperzijde 
en de Oetewalerweg; ingek. 5 bilj., als: 
D. Fonk, Amsterdam, j 7593 
C. Buisman, Nieuweramstel, • 4800 
P. J. de Bruijn. idem B 4732 
E. v. d. Eik cn De Waal, Amsterdam, » 3313 
J. Polman en J. v. Niel, Amsterdam, B 3048 

Urm-kamp. 3 Aug.: het verbouwen van het 
schoolgebouw in de buurtschap Beutiingen; 
ingekomen 4 bilj., als: 
J. B. Welmcrs, te Gelsclaar, ƒ 4300 
C. Frowijn, » Ootmarsum, » 3667 
A. Schoo, B Oldcnzaal, » 3297 
J. ter Ellen, » idem » 2940 

Amsterdam. 3 Aug., onder beheer van het 
ministerie van waterstaat enz.: lo. het verrichten 
van cementeer-, buitenschilder- en tiimncrwcrk 
aan het groot magazijn op 's Rijkswerf; ingek. 
11 bilj.; 

f 32,400 
» 31,708 
» 31,470 
» 30.989 
B 29,868 
B 29.78 
B 29.144 
» 28,697 
» 28,780 
' 27,777 

• 25,860 
32.000 

"te' Dcïft, " 'ƒ 1729 
B 's-Hage, B 1655 
B Delft, B 1597 
B idem B 1520 
» idem B 1496 
B idem » 1378 
B idem » 1377 

> 1800 
.... . ... bet uitvoeren van metsel

werken en het opbreken en leggen van een 
gedeelte spoorhaan op het Noorderhoofd te 
Umuiden, onder beheer van het ministerie van 
waterst. enz.; ingek. 11 bilj., als 
II. Vnordondag, Dordrecht, 
A. de Neef, Brielle, 
.1. Holster, Amsterdam, 
VV. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
G. A. v. Spanje, Rotterdam, 
J. H. Vos, Almeloo, 
L. Kok, Umuiden, 
G, J. Kalis Jz., idem 
B. Jongenbiirger, Waddinksveen, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
A. Volkcr Lz., Sliedrecht, en P. A. Bos, 

Gorichem, 
Raming 

's-Bosch, 4 Aug.: het doen van vernieu
wingen en herstellingen aan de brug over de 
rivier de Dommel buiten den Vuchteruitgang; 
ingek. 3 bilj., als: 
M. v. d. Bouwhuijsen, te 's-Bosch, f 619 
A. Sanders, » idem s 597 
A. B. Deckers, » idem » 585 

's-Hage, 6 Aug.: het leggen cn rioleeren 
van eenige straten op het terrein tusschen den 
weg aan de gemeente-gasfabriek en de Bccklaan 
te 's-llage; minste inschr, M. den Braber, te 
Vlaaidingen, voor ƒ 12,223. 

's-Hage, 5 Aug.: het leggen en ingraven van 
vijf telegraafkabels, te 's-Hage; ingekomen 5 
bilj., als: 
P. v. Essen, Haarlcmmerliede en Spaarnwoude, 

ƒ897 
L. Deboo, Vrijenban, > 889 
K. Sneyders de Vogel, Schiedam, » 735 
W. v. Dijk, Jutfaas. » 676 
J. Holster, Amsterdam, > 675 
Raming > 940 

Utrecht, 5 Aug.: het inrichten van tuigen-
kamers voor de veldartillerie boven de tijdelijke 
kazerne van het korps genietroepen, onder het 
beheer der genie, aldaar; ingek. 5 bilj., als= 
C. Th. Kibbeling, te Utrecht, ƒ 927 
P. Lcenders, B idem » 927 
C. Krachten Jhz., B idem » 883 
H. .1. Stolker, » idem » 878 
J. Krap, » idem » 822 
Raming a 990 

Helder, 5 Aug.: het uitdiepen van gedeelten 
van het Helderscnc kanaal te Helder, voor reke
ning der gemeente, (5200 M5); ingekomen 8 
bilj., als: 

J. F. Filips, 
A. Vos Hz., 
.1. Giltjes, 
G. D. v. Doorn, 
D. de Vries, 
C. Oldenburg, 
A. Bos, 
G. Moorman, 

te Helder, 
a Amsterdam, 
a Petten, 
a Amsterdam, 
» Helder, 
B Bergen, 
a Helder, 
» idem 

per M 3 

] 0.575 
» 0.67 
> 0.54 
a 0.53 
» 0.52 
a 0.51 
a 0.503/, 
a 0.47 

Zwolle, 5 Aug.: het bouwen van eene wach
terswoning bij ophaalbrug no. 1 over den mond 
der Lutterhoofdwijk, voor rekening der provincie 
Overijsel; ingekomen 7 bili., als: 
A. J. Woltersom, te Koevorden, f 1640 
K. A. v. d. Berg, » Zwolle, » 1490 
J. Kleinmeiier, • Avereest, » 1490 
J. Nuis, » idem » 1487 
II. Snijders, » idem » 1450 
G. v. Unen, » Zwolle, » 1449 
H. v. Dijk, « Lutten, » 1405 
Raming » 1650 

VAN 

D E O P , M E R K E E 
yan ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, I * Aug. 

Laren (Geld.), te 10 uren, door poldermeesters van het waterschap 
van de Dorter beek: het uitgraven en schoonmaken van de Dorterbeek, 
te beginnen bij de inmonding der Dorterbeek in de Koerhuisbeek. 

Telen, te 11 uren, door den ontvanger der registratie en domeinen, 
ten zijnen kantore: het uitvoeren van eenige onderhoudswerken aan den 
Slaakdam. Inl. bij den hoofdopzichter der domeinen Brandt, te Middel
burg. Aanw. gehouden. 

Onstweddc (Gr.), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
eene school met bijkomende werken te Stadskanaal. Aanw. gehouden. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van diep-
werkcii in de Stadsgrachten. Aanw. gehouden. 

Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van 
verfwerk aan verschillende bruggen, gebouwen enz., in 8 perceelen. 
Aanw. gehouden. 

Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth.: het uittrekken van oude, 
het leveren en inheien van nieuwe palen en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan aanlegplaatsen, walbeschoeiingen en watertrappen. 
Aanw. gehouden. 

'«-Hage, te 1 uur, door burg. cn weth.: het bouwen van een nieuw 
kantoor voor cokes-verkoop en diverse andere werken, uit te voeren aan 
de gemeente-gasfabriek. 

Amsterdam, te 3 uren, door den architect W. Langhout Gz., in het 
café .Roode Leeuw": het bouwen van een villa aan het Zandpad. Aanw. 
gehouden. 

Amsterdam, te 8 uren: de verbouwing van perceel no. 69 Plantage-
Muidergracht, hoek Badlaan, café Aquarium. Inl. bij den bouwkundige 
H. H. Baanders, directiekeet Mamixstraat en Leidscnekade, aldaar. 

Heinee (O.), door burg. en weth.: de levering van 85,000 harde 
straatklinkers (Waalvorm) en 100 M> harde puin. 

Dinsdag, IB Aug. 
Maastricht, te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het bouwen eener Rijks-hoogore 
burgerschool, benevens gymnastieklokaal en conciërgewoning, tc Venloo. 
Inl. Dij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage. 
Aanw. gehouden. Raming /' 63,000. 

Lichtenvoorde (Geld.), te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van een openbare school aldaar, voor 300 kinderen; 
2o. het bouwen van een onderwijzerswoning aldaar; 
So. het vergrooten der school en bergplaatsje in de buurt Vragender, 

gem. Lichtenvoorde. 
Inl. bij den architect H. J. L. O vink, te Doetichem. Aanw. 16 Aug., 

te 9 uren. 
Apeldoorn, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van ongeveer 1200 M 3 grint; 
2o. het vervoeren van grint, liggende te Apeldoorn, Beekbergen en 

Loenen. 
Beketel, te 12 uren, door burg. en weth.: het met keien be

straten van den Stationstoegangsweg aldaar, ter lengte van p. m. 300 
M., benevens het opbreken van de bestaande klinkerbestrating, de 
bruikbare klinkers te vervoeren en daarmede te bestraten de zooge
naamde Koppelpad in de kom der gemeente. Aanw. 16 Aug. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het herstel
len van de glooiingen van de waterkeeringen ade Nieuwe Slachte" en 
den iGrocnediik", door middel van eene bestrating. Aanw. 15 Aug., te 
l'/i uren, te Ternorne. Raming ƒ 15,750. 

Zwolle, te 1 uur, door het best. van de binnen-en buitengasthuizen, 
in de regentenkamer van het Buitengasthuis: het dempen en uitgraven 
van putten in Katwolde. Aanw. 16 Aug., te 9 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 462, het wijzigen der rij-
tuigenloods en het maken van gebouwen voor den dienst der posterijen 
enz., op het station Rozendaal. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 31.) 

Brmelee (Geld.), te 2 uren, door het best. der vereeniging tot 
christelijke verpleging van zenuwlijders enz., in het hotel Wildeboer: 
het bouwen van een rustoord voor zenuwlijders op het landgoed de 
Riethorst, aldaar. Inl. bij den architect E. G. Wentink, te Schalkwijk. 

Dreumel (Geld.), te 3 uren, door het polderbest. van Dreumel, ten 
huize van C. G. Storij: het maken en stellen van twee nieuwe ijzeren 
stoomketels, alsmede het ombeugelen en versterken der schoorsteen van 
het machinegebouw. 

Woensdag, 17 Aug. 
Tul en 't-Waal (Utr), te 10 uren, door burg. en weth,: het doen 

van herstellingen aan den gemeentetoren, aldaar. 
VlEage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

verdiepen van het grootscheepsvaarwater in het Scheur, tusschen Maas
sluis en Vlaardingen, voor de verbetering van den waterweg langs 
"otterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, 
le Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. gehouden. Raming f 80,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het op
ruimen van gronden in de bedding der rivier den Amer, onder de 

feincente Made en Drimmelen, provincie Noord-Brabant, tusschen de 
ilometerraaien 67 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-Bosch. Aanw. gehouden, 
«aming ƒ 39,200. 

K a l k » ijk (Gron.), te 81/, uren, bij H. Vroom: het herstellen van het 
Kalkwijker hooghout. Aanw. te 10 uren. 

Kampen, door burg. en weth.: het leggen der blusleiding met bij
komende werken voor de in-aanbouw-zijnde drinkwaterleiding. Aanw. 
16 Aug., te 1 uur. 

Nieuweramstel, door burg. en weth.: de algemeene reinigingsdienst 
der gemeente en wel voor den tijd van 1 jaar, aanvangende 1 Sept. '87. 

Donderdag, IN Aug. 
Krallngscheveer, te 11 uren, door de firma Ten Houten en de 

Raadt, in het koffiehuis van J, van den Akker: 
lo. het maken van een heuvel en eene afsluitkade, ten behoeve van 

de zalmzegenvisscherij langs de Nieuwe-Merwede, boven de Ottersluis, 
onder de gemeente Sliedrecht; 

2o. het maken van een heuvel en zegenkade langs den oever van de 
Nieuwe-Merwede, op de Spieringplaat, onder de gemeente Werkendam. 
Aanw. 15 Aug., te 11 uren, te beginnen aan de Ottersluis. 

Hellevoetsluis, te l l 1 / , uren, door de directie der marine: 
lo. het vernieuwen en in- en uithangen van een stel ebdeuren met 

tolden ivo voor een zecdoksluis; 
2o. het maken van eene opstelling voor het opleggen der deuren met 

bekapping op den berm nabij het droge dok. 
Aanw. gehouden. 
Hellevoetsluis, te l l 1 / , uren, door de directie der marine: 
lo. eenige herstellingen aan inrichtingen en gebouwen; 
2o. idem aan dc overdekkingskappen voor monitors; 
8o. idem aan de omrastering van de werf; 
4o. en 5o. verschillende metselwerken, schilderwerk en eenig wit-

werk, aan inrichtingen en gebouwen van het établissement. 
Aanw. gehouden. 
Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen van het 

bovendek en een gedeelte onderdek der dubbele ophaalbrug over de 
rivier de Mark. 

Puttershoek {Z.-H.i. bij G. A. van Driel: dc levering van 470 
scheepslast basaltstortsteen, zwaar van 15 tot 35 KG., op keur te leveren 
en volgens aanwijzing te storten, langs den drjk van den polder Mook
hoek en Trekdam onder 's-Gravendeel in de Kil. Inl. bij den architect 
H. Bcljers, te Puttershoek, 

Vrijdag, 1 » Aug. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebonw van het prov. best.: het uitvoeren van herstellingen aan 
sluisdeuren der kleine sluizen van het kanaal door Zuidbeveland. Inl. 
bij den hoofdingenieur in het J le district, te Middelburg, en den inge
nieur, te Goes. Aanw. gehouden. Raming ƒ 10,620. 

Utrecht, te 10 uren, door den majoor van het korps genietroepen: 
het leveren van materieel der genie voor het in staat van verdediging 
stellen der werken in verschillende stellingen. Bilj. inzenden uiterlijk 
18 Aug., vóór 3 uren. Raming: perc. 1 ƒ 1229.88, perc. 2 f 1670.62, 
perc. 8 ƒ 2018.70, perc. 4 ƒ 3301.20, perc. 5 ƒ 1736.20, perc. 6 ƒ401.20, 
perc. 7 f 3142.20. 

Nleuwveen (Z.-H.), te 11 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente 
van Nicuwveen en Kalslagen, in het kerkgebouw: het verdiepen der 
fundeering en het afbreken en weder opmetselen van de muurwerken 
van het kerkgebouw, benevens het doen van eenige verdere reparation 
en vernieuwingen aan dat kerkgebouw en ameublement in hetzelve. 
Aanw. 16 Aug., te 11 uren. 

Leeuwarden , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van stroobepoting en 
helmbcplanting, herstellen van Rijksschtittingen en het maken van 
afrasteringen ten behoeve van den Stuifdijk tusschen de Kooi- en Oerder-
duinen op het eiland Ameland, behoorende tot de zeewerken in Friesland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter Ten Does-
schate, allen te Leeuwarden. Aanw. gehouden. Raming ƒ 3200. 

Berkelee, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van een 
gemeentehuis c a . Bilj. inzenden uiterlijk 18 Aug. Aanw. gehouden. 

Zaterdag, 10 Ang. 
Zonnemalre (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van 

het calamiteuse waterschap Nieuw Bommenede, in de raadkamer: het 
maken van werken tot oeververdediging aan weerszijden van peilraai 
VI lc, aan het bovengenoemde calamiteuse waterschap. Aanw. 16 Aug., 
van 11—1 uren. 

'a-lUgc, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. bestek no. 3, de levering van stalen spoorstaven met ijzeren of 

stalen eindverbindingen, laschbouten met moeren en stalen moerringen; 
2o. bestek no. 4, de levering van stalen dwarsliggers en schroefbouten, 

alles ten dienste der Staatsspoorwegen ter Sumatra's westkust. 
Maandag, M Aug. 

stelwllk (Z.-H.), te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
de Krimpenerwaard, bij C. F. van den Berg aan de Stolwijkersluis: 
het maken van 2 binnenbermen in de wielen onder Gouderak bij de 
hektometerpalen 357 en 378. inl. bij den fabrieklandmeter, te Gouderak. 
Aanw. It Aug., te 10 uren. 

Waspik, te 11 uren, door de firma Johannes Vermeulen & Zn., in 
de herberg van A. Bocser: het belangrijk vergrooten harer hooipers. 
Inl. bij den bouwkundige C. van Seters, te Geertruidenberg. Aanw. 20 
Aug., te 10 uren. 

Hampen, te 12 uren, door het best. van den grintweg van Kampen 
naar Genemuiden, ten gemeentehuize: de levering vaachtvrij voor den 
wal, deels te Genemuiden, I.utterzijl en Grafhorst, van pl. m. 114 stère 
macadam, 260 stère goede grove berggrint en 60 stère goede grove 
riviergrint. 

sneek, te 12 uren, door Dr. T. Risselada: het bouwen van eene 
stelphuizing met varkenshok enz., aan de Leie Poel, te Uitwellingerga 

1 



DE O P M E R K E R . B I J V O E G S E L 

Deventer, 2 Aug., voor rekening der ge
meente: lo. het bouwen van een steenen brug 
over de buitengracht: ingekomen 10 bilj., als: 

« — • * J ! — • ƒ 7750 
» 7600 
» 758» 
» 61)77 
a 61110 
a 6583 
» 6408 
» 6487 
> 6269 
» 6068 

te Westervoort, 
a Deventer, 
» Zwolle, 
» Deventer, 
» idem 
» Steenwijk, 
» Deventer, 
s idem 
» Meppel, 
• Deventer, 

J. Terwindt, 
h. de Waard, 
D. Bruins, 
II. J. Zweers, 
W. J. Kolkcrt, 
F. Aberson, 
G. v. d. Berg, 
J . Witteveen, 
J. Otten, 
E. v. d. Woerd 
Gegund. 

2o. het maken van een riool door het noord
westelijk vestingterrein: ingekomen 5 bilj., als: 
W. J. Kolkert, te Deventer, 
J . Terwindt, u Westervoort, 
G. v. d. Berg, > Deventer, 
J. Witteveen, s idem 
E. v. d. Woerd, j idem 
Gegund. 

So. bet maken eener beschoeiing aan de bui
tengracht bij dc Raambrug: ingek. 6 bilj., als: 

/' 2598 
'» 2595 
» 2244 
» 2197 
» 1869 

J. ue Goede, 
F. Abei-soii, 
E. v. d. Woerd, 
J . Otten, 1 
J. Witteveen, s 
F. ten Zijtholl' & Zn., 1 
Gegund. 

I .ciriebern, 2 Aug 

te Deventer, 
a Steenwijk, 
• Deventer, 
a Meppel, 

Deventer, 
idem 

1983 
1773 
1041 
1543 
1474 
1438 

hoogste inschr. / 6975 
minste » J. v. d. Hoeven, Amsterdam, a 3970 

2o. het verrichten van schilder-, 3traat-, smeed
werk enz. tot onderhoud van de gebouwen, het 
terrein enz., ten dienste van het buskruitmaga-
zijn te Kadoclen; ingek. 7 bilj.; 
hoogste inschr. ƒ 1040 
minste a W. Grccve, Buiksloot, > 614 

( i r o n in gen, S Aug.: het verbouwen van het 
perceel get. letter 11 no. 1033 aan den Heere-
weg, en het bouwen van een paardenstal met 
wagenhuis achter bovengenoemd perceel, onder 
beheer van den architect G. Nijhuis, aldaar; 
ingek. 12 bilj., als: 
A. Wichors, 
D. Edzards, 
K. W. Wietzema, 
.1. Poelman, 
J. Ibelings, 
E. Petei-s, 
G. Meulink, 
II. Dalmolen, 
H. de Jong, 
.1. Haupt. 
II. Berends, 
•I. Timmer, 
Gegund. 

Helft, 4 Au 

te Groningen, 
» idem 
» idem 
o idem 
» idem 
» idem 
a idem 
e idem 
• idem 
» idem 
» idem 
a Helpman, 

ƒ 12,600 
a 11,565 
» 11,344 
a 11,310 
a 11,189 
« 11,097 
• 11.014 
» 10,598 
i 10,190 
» 9,877 
» 9.222 
» 8,995 

het herstellen van de 
— - , — «.«,... ..... HwvMMvu i m oen 

Diefdijk bij het fort E verdingen, onder het beheer 
der genie, aldaar; ingek. 10 bilj., als: J. v. Vuuren, 
A. de Groot Cz 
C. v. Gent Gz., 
M. Tromp, 
C. v. d. Berg, 
P. Sterk, 
C. Streefkerk, , 
J. Sterk, » 
J. v. d. Stelt Cz, > 
J. Elshout, a 
Raming 

Alkmaar, 2 Aug.: 

te Zalt-Bomniel, 
a lleukelum, 
a Leerdam, 
a lleukelum, 
a Tuil en 't-Waal, 
a lleukelum, 
a Vuren, 
a Arkel, 
a De-Werken, 
a Giesen, 

f 1789 
a 1780 
a 1765 
a 1747 
» 16116 
a 10113 
a 1657 
a 1647 
a 1525 
a 1447 
a 2000 

het maken van ecu be-

te Amsterdam, f 27,300 
s Alkmaar, .1 25,1152 
a idem a 25,825 
s idem » 20,300 
s Bergen, a 18,948 
» Alkmaar, » 18,634 
• idem » 18,537 
» idem » 17,771 
> Uitgeest, a 14.975 

Haarlem, a 14,950 

het bouwen van eene 

ƒ5216 
a 4999 
a 4897 
a 4625 
» 4613 
a 4600 

graafplaats met ijzeren afsluithek, gebouwen en 
kapel, voor de SL-Barbarastichtitig. onder beheer 
van den architect L. Stevens, te Velp; ingek. 10 
bilj., als: 
A. J. v. Liemt, 
J. J. Tesselaar, 
H. Schuit, 
J. Eltemans, 
J. Oldenburg, 
A. Bouwens, 
A. Dorgeest, 
W. Vastbinder, 
G. P. B. Schermer 
,1. Slenters, 
Gegund. 

streefkerk, 3 Aug.. ,,. , .„.„..„,. ,„,, m 
hofstede met daarmede in-verband-staande wer
ken voor J. de Vos, te Streefkerk, onder beheer 
van den architect C. A. Verheij, te Nieuw-
Lekkerland; ingekomen 6 bilj. als: 
A. v. d. Wal, te Groot-Ammers, 
T. Macdaniël > idem 
W. Kloosterman, a Akkooi, 
G. Kreukniet. > Ottoland. 
C. Kentie, a Groot-Ammers, 
J. R. Briedé, a Streefkerk, 
Gegund. 

iHlcuweramstel, 3 Aug., voor rekening der 
gemeente: lo. liet bouwen van een politiepost 
aan de Janhanzenkade en het bouwen van een 
brandspuithuis aan de Douwes-Dekkerstraat; 
ingekomen 4 bilj., als: 
A. F. Scheepers, Nieuweramstel, / 3396 
P. J. de Bruijn, idem I 2975 
J. Polman en J. v. Niel, Haarlem, > 2329 
E. v. d. Eik en De Waal, Amsterdam, a 2249 

2o. het bouwen van 2 politieposten met berg
plaatsen voor brandspuiten, aan de Weesperzijde 
en de Oetewalerweg; ingek. 5 bilj., als: 
D. Fnnk, Amsterdam, J 7693 
C. Huisman, Nieuweramstel, a 4800 
P. J. de Bruijn. idem a 4732 
E. v. d. Eik en De Waal, Amsterdam, » .1313 
J. Polman en J. v. Niel, Amsterdam, » 3048 

l l r n e k i i n i | i . 3 Aug.: het verbouwen van bet 
schoolgebouw in de buurtschap Beuningen; 
ingekomen 4 hilj., als: 
J. B. Welmers, te Gelselaar, ƒ 4300 
C. Frowïjn, a Ootmursiim, a 3667 
A. Schoo, a Oldenzaal, a 3297 
J. ter Ellen, a idem a 2940 

Amsterdam, 3 Aug., onder beheer van bet 
ministerie van waterstaat enz.: lo. het verrichten 
van cementeer-, buitenschildcr- eu timmerwerk 
aan het groot magazijn op 's Rijkswerf; ingek. 
11 hilj.; 

,.. het horstellen van het dak en 
van de middengoot boven de modelzaal van de 
coiistrnctiewerkplaatsen te Delft, onder het be
heer der genie, te 's-llage; ingek. 7 bilj., als: 

te Delft, ƒ 1729 
a 's-llage, a 1665 
a Delft, a 1697 
a idem a 1520 
» idem a 1496 
a idem a 1378 
a idem a 1377 

a 1800 

W. F. C. Schaap, 
M. Houtman, 
W. N. v. Ipenburg, 
D. Huurman, 
D. J. Houtzager, 
.1. F. Luxemburg, 
M. Mcijers, 
Raining 

f 32,400 
a 31,768 
a 31,470 
» 30,989 
a 29,868 
a 211,785 
a 29.144 
» 28,697 
» 28,780 
a 27,777 

a 25,860 
a 32,000 

van vernieu 

Haarlem, 4 Aug.: het uitvoeren van metsel
werken en het opbreken en leggen van een 
gedeelte spoorbaan op het Noorderhoofd te 
111111ii I•-)i. onder beheer van het ministerie van 
waterst. enz.; ingek. 11 bilj., als' 
B. Voordendag, Dordrecht, 
A. de Neef, Brielle, 
J. Holster, Amsterdam, 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
G. A. v. Spanje, Rotterdam, 
.1. H. Vos, Ahneloo, 
L. Kok, IJmuiden, 
0, J. Kalis Jz, idem 
B. Jongenburger, Waddinksveen, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
A. Volker Lz, Sliedrecht, en P. A. Bos 

Gorichem, 
Raming 

's-Baseh, 4 Aug.: het doen twoaaar* 
wingen en herstellingen aan de brug over de 
rivier de Dommel buiten den Vuchtoruitgang; 
ingek. 3 bilj., als: 
M. v. d. Bouwhuijsen, te 's-Bosch, f 619 
A. Sanders, » idem a 597 
A. B. Deckel's, » idem > 585 

'•-Hage, 5 Aug.: het leggen cn rioleeren 
van eenige straten op het terrein tusschen den 
weg aan de gemeente-gasfabriek en de Beeklaan 
tc 's-llage; minste inschr. M. den Braber, te 
Vlaai dingen, voor ƒ 12,223. 

's-Hage, 5 Aug.: het leggen en ingraven van 
vijf telegraafkabels, te 's-Hage; ingekomen 5 
bilj, als: 
P. v. Essen, Haarlcmmerliede en Spaarnwoude, 

ƒ897 
L. Deboo, Vrijenban, a 889 
K. Sneyders de Vogel, Schiedam, » 735 
W. v. Dijk, Jutfaas, • 676 
J. Holster, Amsterdam, > 676 
Raming > 940 

Utrecht, 6 Aug.: het inrichten van tuigen-
kamers voor de veldartillerie boven de tijdelijke 
kazerne van het korps genietroepen, onder liet 
beheer der genie, aldaar; ingek. 6 bib, als 

Th. Kibbeling, 
P. Leenilers, 
C. Krachten Jhz, 
H. .1. Stalker, 
J. Krap. 
Raming 

te Utrecht, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 927 
a 927 
» 883 
» 878 
a 822 
a 990 

, .1 ,B A u ? ' : n e t uitdiepen van gedeelten 
van het Heldersche kanaal te Helder, voor reke
ning der gemeente, (6200 M3); ingekomen 8 
bilj., als: 

J. F. Filips, 
A. Vos Rz, 
J. Giltjes, 
G. I). v. Doorn, 
D. de Vries, 
C. Oldenburg, 
A. Bos, 
G. Moorman, 

te Helder, 
» Amsterdam, 
• Petten, 
» Amsterdam, 
» Helder, 
» Bergen, 
» Helder, 
a idem 

per M ' 
j 0.575 
» 0.57 
s 0.54 
» 0.53 
a 0.62 
a 0.51 
a 0.503/, 
» 0.47 

Zwolle, 6 Aug.: het bouwen van eene wach
terswoning bij ophaalbrug no. 1 over den mond 
der Lutterhoofdwijk, voor rekening der provincie 
Overijsel; ingekomen 7 bilj, als: 
A. J. Woltersom, te Koevorden, / 1640 
K. A. v. d. Berg, » Zwolle, » 1490 
J. Kleiniiieijer, » Avercest, » 1480 
J. Nuis, » idem » 1487 
II. Snijders, » idem » 1450 
G. v. linen, > Zwolle, » 1449 
H. v. Dijk, » Lutten, » 1405 
Raming » 1M0 

D E O P , M E E K E E 
van ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, IS Aug. 

Karen (Geld.), te 10 uren, door poldermeesters van het waterschap 
van de Dorter beek: het uitgraven en schoonmaken van de Dorterbeek, 
te beginner, bij de inmonding der Dorterbeek in de Koerhuisbeek. 

Telen, te 11 uren, door den ontvanger der registratie en domeinen, 
ten zijnen kantore: het uitvoeren van eenige onderhoudswerken aan den 
Slaakdam. Inl. bij den hoofdopzichter der domeinen Brandt, te Middel
burg. Aanw. gehouden. 

Onstwedde (Gr.), te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
eene school met bijkomende werken te Stadskanaal. Aanw. gehouden. 

Leiden, te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van diep-
werken in de Stadsgrachten. Aanw. gehouden. 

Derdrecbt. te 12 uren, door burg. en weth.: het verrichten van 
verfwerk aan verschillende bruggen, gehouwen enz, in 8 perceelen. 
Aanw. gehouden. 

Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth.: het uittrekken van oude, 
het leveren en inheien van nieuwe palen en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan aanlegplaatsen, walbeschoeiingen en watertrappen. 
Aanw. gehouden. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van een nieuw 
kantoor voor cokes-verkoop en diverse andere werken, uit te voeren aan 
de gemeente-gasfabriek. 

Amsterdam, te 3 uren, door den architect W. Langhout Gz, in het 
café aRonde Leeuw": het bouwen van een villa aan het Zandpad. Aanw. 
gehouden. 

Amsterdam, te 8 uren: de verbouwing van perceel no. 69 Plantage-
Muidergracht, hoek Badlaan, café Aquarium. Inl. bij den bouwkundige 
H. H. Baandcrs, directiekeet Marnixstraat en Leidschekade, aldaar. 

Heinee (O.), door burg. en weth.: de levering van 85,000 harde 
straatklinkers (Waalvorm) en 100 M 3 harde puin. 

Dinsdag, i « Aug. 
Maastricht. te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best: het bouwen eener Rijks-hoogere 
burgerschool, benevens gymnastieklokaal en conciërgewoning, te Venloo. 
Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage. 
Aanw. gehouden. Raming f 63,000. 

Lichtenvoorde (Geld.), te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van een openbare school aldaar, voor 300 kinderen; 
2o. het bouwen van een onderwijzerswoning aldaar; 
So. het vergrooten der school en bergplaatsje in de buurt Vragender, 

gem. Lichtenvoorde. 
Inl. bij den architect H. J. L. Ovink, te Doetichem. Aanw. It Aug, 

te 9 uren. 
Apeldoorn, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van ongeveer 1200 M 3 grint; 
lo. het vervoeren van grint, liggende te Apeldoorn, Beekbergen en 

Loenen. 
Bokstel, te 12 uren, door burg. en weth.: het met keien be

straten van den Stationstoegangsweg aldaar, ter lengte van p. m. 800 
M , benevens het opbreken van de bestaande klinkerbestrating, de 
bruikbare klinkers te vervoeren en daarmede te bestraten de zooge
naamde Koppelpad in de kom der gemeente. Aanw. 16 Aug. 

Leeuwarden, t e l uur, door het prov. best. van Friesland: net herstel
len van de glooiingen van de waterkeeringen ade Nieuwe Slachte" en 
den iGroeneduk'', door middel van eene bestrating. Aanw. 15 Aug, te 
9'|j uren, te Terhorne. Raming j 15,750. 

Zwolle, te 1 uur, door het best. van de binnen-en buitengasthuizen, 
in de regentenkamer van het Buitengasthuis: het dempen en uitgraven 
van putten in Katwolde. Aanw. 16 Aug, te 9 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 46S, het wijzigen der rij-
tuigenloods en het maken van gebouwen voor den dienst der posterijen 
enz., op het station Rozendaal. Aanw. gehouden. (Zu advert, in »». 31.) 

Krmeloo (Geld.), te t uren, door het best. der vereeniging tot 
christelijke verpleging van zenuwlijders enz, in het hotel Wilde boer: 
het bouwen van een rustoord voor zenuwlijders op het landgoed de 
Riethorst, aldaar. Inl. bij den architect E. O. Wentink, te Schalkwijk. 

Dreumel (Geld.), te 3 uren, door het polderbest. van Dreumel, ten 
huize van C. G. Storij: het maken en stellen van twee nieuwe ijzeren 
stoomketels, alsmede net ombeugelen en versterken der schoorsteen van 
het machinegebouw. 

Woensdag, IT A u g . 
Tul en ' t-Waal (Utr), te 10 uren, door burg. en weth.: het doen 

van herstellingen aan den gemeentetoren, aldaar. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: het 

verdiepen van het grootscheepsvaarwater in het Scheur, tusschen Maas
sluis en Vlaardingen, voor de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, 
te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. gehouden. Raming f 30,000. 

• Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: het op
ruimen van gronden in de bedding der rivier den Amer, onder de 
gemeente Made en Drimmelen, provincie Noord-Brabant, tusschen de 
kilometerraaien 67 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. gehouden. 
Raming ƒ 39,200. 

K a l k vi i j k (Gron.), te f / i uren, bij H. Vroom: het herstellen van het 
Kalkwijker hooghout. Aanw. te 10 uren. 

Kampen, door burg. en weth.: het leggen der blusleiding met bij
komende werken voor de in-aanbouw-zijnde drinkwaterleiding. Aanw. 
16 Aug., te 1 uur. 

Nieuweramstel, door burg. en weth.: de algemeene reinigingsdienst 
der gemeente cn wel voor den tijd van 1 jaar, aanvangende 1 Sept. '87. 

Donderdog, i s Aug. 
Krallngscheveer, te 11 uren, door de firma Ten Houten en de 

Raadt, in het koffiehuis van J. van den Akker: 
lo. het maken van een heuvel en eene afsluitkade, ten behoeve van 

dc zalmzegenvisscherij langs de Nieuwe-Merwede, boven de Ottersluis, 
onder de gemeente Sliedrecht; 

2o. het maken van een heuvel en zegenkade langs den oever van de 
Nieuwe-Merwede, op de Spieringplaat, onder de gemeente Werkendam. 
Aanw. 15 Aug, te 11 uren, te beginnen aan de Ottersluis. 

Hellevoetsluis, te lll\ uren, door de directie der marine: 
lo. het vernieuwen en m- en uithangen van een stel ebdeuren met 

toldeuren voor een zeedoksluis; 
2o. het maken van eene n| stelling voor het opleggen der deuren met 

bekapping op den berm nabij het droge dok. 
Aanw. gehouden. 
Hellevoelsluli. te 11', uren, door de directie der marine: 
lo. eenige herstellingen aan inrichtingen en gebouwen; 
2o. idem aan de overdekkingskappen voor monitors; 
8o. idem aan de omrastering van de werf; 
4o. en 5o. verschillende metselwerken, schilderwerk en eenig wit-

werk. aan inrichtingen en gebouwen van het établissement 
Aanw. gehouden. 
Breda, te 12 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen van het 

bovendek en een gedeelte onderdek der dubbele ophaalbrug over de 
rivier de Mark. 

r u l l e r , h o e k (Z.-H.), bij G. A. van Driel: de levering van 470 
scbeenslast basaltstortsteen, zwaar van 15 tot 35 KG, op keur te leveren 
en volgens aanwijzing tc storten, langs den dijk van den polder Mook
hoek en Trek.lam onder 's-Gravendeel in de Kil. Inl. bij den architect 
H. Beljers, te Puttershoek. 

Vrijdag, 1* Aug. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebonw van het prov. best: het uitvoeren van herstellingen aan 
sluisdeuren der kleine sluizen van het kanaal door Zuidbeveland. Inl. 
bij den hoofdingenieur in het 1 le district, te Middelburg, en den inge
nieur, te Goes. Aanw. gehouden. Raming ƒ 10,620. 

Utrecht, te 10 uren, door den majoor van het korps genietroepen: 
het leveren van materieel der genie voor bet in staat van verdediging 
stellen der werken in verschillende stellingen. Bilj. inzenden uiterlijk 
18 Aug, vóór 8 uren. Raming: perc. 1 ƒ 1229.88, perc. 2 f 1670.62, 
perc. 8 ƒ 2018.70, perc. 4 ƒ 3301.20, perc. 5 ƒ 1736.20, perc. » ƒ401.20, 
perc. 7 f 3142.20. 

Nieuwveen Z.-ll.i, te 11 uren, door kerkvoogden der Herv. gemeente 
van Nieuwveen en Kalslagen, in het kerkgebouw.- het verdiepen der 
fundeering en het afbreken en weder opmetselen van de muurwerken 
van het kerkgebouw, benevens het doen van eenige verdere reparation 
en vernieuwingen aan dat kerkgebouw en ameublement in hetzelve. 
Aanw. 16 Aug, te 11 uren. 

Leeuwarden , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van stroobepoting en 
helmbeplanting, herstellen van Rijksscliuttingen en het maken van 
afrasteringen ten behoeve van den Stuifdijk tusschen de Kooi- en Oerder-
duinen op het eiland Ameland, behoorende tot de zeewerken in Friesland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, den ingenieur en den opzichter Ten Does-
schate, allen te Leeuwarden. Aanw. gehouden. Raming J 3200. 

Berkelee, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van een 
gemeentehuis c a . Bilj. inzenden uiterlijk 18 Aug. Aanw. gehouden. 

Zaterdag, 1 0 Aug. 
Zonnemalre (Zeel.), te 11 uren, door het best. der waterkeering van 

het calamiteuse waterschap Nieuw Bommenede, in de raadkamer: het 
maken van werken tot oeververdediging aan weerszijden van peilraai 
VI Ie, aan het bovengenoemde calamiteuse waterschap. Aanw. 16 Aug, 
van 11—1 uren. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. bestek no. 3, de levering van stalen spoorstaven met ijzeren of 

stalen eindverbindingen, laschbouten met moeren cn stalen moerringen; 
2o. bestek no. 4, de levering van stalen dwarsliggers en schroefbouten, 

alles ten dienste der Staatsspoorwegen ter Sumatra's westkust. 
Maandag, 1 1 Aug. 

« l e l w l l k (Z.-H.), te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
de Krimpenerwaard, bij C. F. van den Berg aan de Stolwijkersluis: 
het maken van 2 binnenbermen in de wielen onder Gouderak bij de 
hektometerpalen 357 en 378. Inl. bij den fabrieklandmeter, te Gouderak. 
Aanw. IS Aug., te 10 uren. 

Waspik, te 11 uren, door de firma Johannes Vermeulen & Zn, in 
de herberg van A. Boeser: het belangrijk vergrooten barer hooipers. 
Inl. bij den bouwkundige C. van Seters, te Geertruidenberg. Aanw. 20 
Aug., te 10 uren. 

Kampen, te 12 uren, door het best. van den grintweg van Kampen 
naar Genemuiden, ten gemeentehuize: de levering vaaentvrij voor den 
wal, deels te Genemuiden, l.utterzijl en Grafhorst, van pl. m. 114 stère 
macadam, 260 stère goede grove berggrint en 60 stère goede grove 
riviergrint 

sneek, te 12 uren, door Dr. T. Risselada: het bouwen van eene 
stelphuizing met varkenshok enz., aan de Leie Poel, te Uitwellingerga 
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Amsterdam, te 12 uren, door burg. cn weth.: het verlengen van 
de waterloopen onder het Leidseheplein, met het verbrecden van dit 
plein naar de zijde der Lijnbaangracht en het bouwen van een kade
muur met walverbrceding langs een deel van de zuidwestzijde van de 
gezegde gracht. (Zie advert, in n'. 33.) 

Zieriksee, te 12'/, uren, door burg. en weth.: het leggen van 3600 
M> winterkrammat met het bijleveren en verwerken van 160 W schor-
grond op de buitenbeloopen van den Oost- en Westhavendijk, den 
Scheepstiminerdijk en den Vis;.chersdijk, en het leveren van 20,000 stuks 
masten of eiken staken, 600 bos Brabantsch rijs cn 60 bos haringband. 
Aanw. gehouden. 

Hreda, te 7 aren, door den architect A. Verlegh, bij mej. de Wed. 
J. 1". Segers: het bouwen van een hoerenhuis in den Teteringschen dijk. 

Dinsdag, 28 Aug. 
Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, in 

het rijkshuis aan het Westplein: het verbeteren van den toegang naar 
het fort op de llarssens. Bilj. inzenden uiterlijk 22 Aug., vóór 3 uren. 
Raming / 2000. 

Woensdag, 24 Aug. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

verleggen van negen Rijkskribben tot verbetering van de rivier den 
Usel, in het Veesserrak, boven Wije, tusschen de kilometerraaien 83 en 
86. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hago, en den ingenieur 
Ramaer, te Kampen. Aanw. 17 Aug. Raming ƒ 4700. 

k m . , p e n te 1 uur, door buig. en weth.: de levering van 160,000 
straatklinkers (Waalvonn), in 2 perceelen (herbesteding). 

Os, te 3 uren, iu het kofliehuis van de Wed. Marinus Kuijte: het 
bouwen van een dubbel woonhuis op een terrein, gelegen in de Molen
straat, aldaar, niet bijlevering van allearbeidsloonen, materialen, trans
porten enz. Inl. bij den bouwkundige II. R. Hendriks, te Os. Aanw. 
23 Aug., te 3 uren. (Zie advert, in n'. 83.) 

Donderdag, 2.". Aug. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, op het bureau I'lantage-I.ijnhaangracht no. 1: 
het inrichten van een terrein voor den bouw van een magazijn van 
geneesmiddelen, te Amsterdam. Hilj. inzenden 24 Aug., vóór 3 uren. 
Raming ƒ 20,000. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van marine: het bouwen 
van een ontsinettingslokaal voor deu dienst van het loodswezen te 
Vlissingen, daartoe gebruik makende van het aldaar aanwezig materiaal, 
afkomstig van een gebouwtje, gediend hebbende tot hulploodskantoor 
te Amsterdam. Aanw. 17 Aug., tusschen 1 en 2 uren. 

Vrijdag. 2 « Aug. 
Zul reu te 12 uren, door den prov. inspecteur der dir. belastingen 

enz.: het bouwen van een woning met kantoor voor den rijksontvanger 
te Gendriiigen. Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 
's-Hage. Aanw. 19 Aug., te 12 uren. 

's-llage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
heretellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Utrecht. 
Inl. bij den inspecteur, chef van liet technisch beheer der Rijkstelegraaf, 
te 's-Hage, en den inspecteur te Utrecht. Raming / 920. 

's-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in dc afdeeling Amster
dam. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijks
telegraaf, te 's-Hage, en den inspecteur tc Amsterdam. Raming/1160. 

Woensdag, 31 Aug. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

aanbrengen van een rijsbeslag met puinbestorting tegen het in'86 afge
graven gedeelte van den linkeroever van don Neder-Rhn, in de gemeente 
Slaurik, prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaien 64 en 65. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te's-Hage, den ingenieur Musquetier, 
te Utrecht, en den opzichter Mann, te Reenen. Aanw. 24 Aug. Raming 
ƒ2600. " " 

Woensdag, 1 Nept. 
Maastricht, te 12 uren, door het burgerlijk armbcst.: het bouwen 

van een nieuw hospitaal met bijbehoorende werken. Aanw. 19 Aug., 
t e l 2 uren. Raming ƒ 176,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van oevervoorziening en het leveren en plaatsen van meerpalen 
langs het verruimde gedeelte van den Vaartschen Rijn, tusschen het 
huis de Liesbosch en het huis de Wicrs, onder de gemeente Jutfaas, 
prov. Utrecht, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl bij den hoofd
ingenieur Wellan en den ingenieur Kemper, beiden te Utrecht Aanw. 
81 Aug., tc 1 uur. Raming f 8000. 

Dordrecht 
ingekomen 8 bilj., als 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
1 Aug.: het herstellen van kaaimuren langs verschillende havens in de gemeente: 

Inschrijvers en Woonplaats. 

N. Klaus, Dordrecht, 
J. Rijkhoek, idem 
J. D. Schmidt, idem 
C. de Groot, Sliedrecht, 
J. P. II. v. d. Steen, Dordrecht, 
P. Dubbelman, idem 
A. du Vijn, idem 
K. v. Dongen, idem 

Gegund aan A. du Vijn, te Dordrecht. 

Dordtsche steen 
per M 1 

Waalsteen 
per M 3 

ƒ 27.75 
26.60 
19.50 
29.60 
24.75 
24.50 
23.79 
24.74 

f 27.75 
24.55 
18.60 
24.80 
24.75 
24.50 
22.80 
22.48 

Voegwerk 
per M> 

ƒ n.75 
0.67 
0.30 
0.40 
0.40 
0.48 
0.48 
0.78 

1299 
1278 
1150 
1150 
1099 
998 

1900 
1455 
1450 

Rreda, 3 Aug.: het gedeeltelijk verbouwen 
van het woonhuis van M. Hekking, onder beheer 
van den architect J. M. Mariinen, 

Metselwerk, ingek. 0 bilj., als: 
J. F. Elich, 
A. v. d. Heiden, 
A. Mol, 
J. P. Kleiner, 
W. v. Boxsel, 
C. de Kanter, 

Timmerwerk, ingekomen 3 bilj., als 
P. A. Oomes, / 
W. F. Reichardt, 
M. v. Sevenbcrgen, 

Massa, ingek. 6 Dilj., als: 
G. v. d. Velden, 
A. Mol, 
A. Dielen, 
A. van der Heiden, 
VV. v. Oosterhout, 
W. F. Reichardt, 

Aan de minste inschrijvers van het metsel
en timmerwerk is het werk gegund. 

's-Hage, 5 Aug.: het aanleggen cn rioleeren 
van straten tusschen de gemeente-gasfabriek en 
de Becklaan; ingek. 18 bilj., als: 
C. M. Roozenburg, Naaldwijk, 
C. de Groot, Sliedrecht, 
A. de Borst, Papendrecht, 
11. v. Bergen Henegouwen, 's-Hage, 
W. P. Teeuwisse, idem 
L. de Boo, Vrijenban, 
F. Roest, 's-IIagc, 
T. v. Vliet, C.Jz., idem 
P. Kraijenvcld, idem 
C. Vermeulen, idem 
J. Faas. Amsterdam. 
A. de Waard en J. C. Diercks, 's-iiage, » 13,537 
G. Keij, Rotterdam, » 13,200 
J. de Bruijn, 's-Hage, » 12,995 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
G. Beenhakker. Sliedrecht, 
H. Jongenburgcr, Waddinksveen, 
M. den Braber, Vlaardingen, 

Amsterdam, 5 Aug.: het bouwen van een 
woonhuis te Abbenes in den Haarlemmermeer-
polder, voor rekening van Jhr. Mr. J. W. H. 
Rutgers van Rozenburg, onder beheer van den 
bouwkundige P. C. Dekker, te Zaandam; ingek. 
12 bilj., als: 
Poolman en Van Niel, Haarlem, 
J. C. Guldemond, Sassenheim, 
II. Wessels, Haarlemmermeer, 
Hulsbos, idem 
Den Oude, idem 
G. de Vries, idem 
A. Kok, Wormerveer, 
J. H. Hoenderdos, Haarlemmermeer, 
G. v. Tol, idem 
W. v. Ingen, Bodegraven, 
C. Pijlman, Haarlemmermeer, 
Van Looy, Houtrijk-en-Polanen, 
Gegund. 

lerseke, 5 Aug., voor rekening der ge
meente: lo. de levering van vloei- en schoorpaïen 
voor de haven, verhooging der loskade en het 
maken van een remmingwerk lang 20 M.; ingek. 

bilj., als: 
te Goes, 
> Wcmcldingc, 
» lerseke, 
» idem 
ii idem 
i idein 

3050 
2915 
2894 
2755 
2453 

ƒ 16,500 
> 16,220 
> 15,974 
I. 15,220 
» 14,880 
» 14,470 

13,960 
13,870 
13,774 
13,700 
13,695 

schoolgebouw te llelenaveen, voor rekening der 
gemeente Deurne en I.iesel, onder beheer van 
den architect M. Drcesen, te Helmond; ingek. 6 
bilj, als: 
II. Noten. tc Tegelen, f 3219 
E. II. Goossens, » Deurne, » 2950 
W. v. d. Einden, » idem » 2894 
F. Olivicrs, > Gemert, » 2S43 
F. Hnijakkers, » Deurne, » 2562 
P. .1. v. d. Mortel, i> idem » 2550 
Gegund. 

Lekkerkerk, 5 Aug.: het verbouwen dei-
pastorie van de Herv. ^oiiieente, onder beheer 
van den architect Dirkzwager, te Rotterdam; 
ingekomen 3 bilj., als: 
G. Neven Czn, 
G. Slijk, 
G. Neven Jzn., 
J. J. v. Hees, 
p. Bonje, 
A. de liaan, 
W. Punt, 
L. C. Groenvelt, 

Zwolle, 6 Au 

ti» Zwolle, / 5701 
» Idem » 57 W 
• idem 1 49U7 
1 idem » 4947 
» idem » 4888 
• idem » 4770 

» üenemuideii, » 37Ü5 

12,947 
12 740 
12,640 
12,223 

ƒ 4385 
» 4350 
» 4170 
i 4070 
» 4066 
» 3992 
> 3893 
> 8794 
» 3769 
» 3674 
> 3655 
» 3631 

A. Föudiaine^ 
J. Lindenberg, 
M. de Rcgt, 
A. Marteijn, 
W. Goeman, 
L. I.abau, 
Gegund. 

2o. het maken van een regenbak bij school 
no. 2, groot 100 ton; ingekomen 4 bilj., als: 

ƒ 1312 
1290 
1107.09 
1145 
1139 
1011 

te Lekkerkerk, ƒ 5740 
idem » 5735 
idem » 5730 

Vlaardingen, » 5549 
Lekkerkerk, » 5499 
Rotterdam, » 5490 
Lekkerkerk. » 5200 
Krimpen a/d. Lek, » 51110 
het maken eener wal be

schoeiing langs de voormalige werf van Grobbe 
op den jutl'erenwal; ingek. 7 bilj., als 
l i . A. v. d. Berg, 
G. v. Unen, 
D. Bruins, 
C. ter Horst, 
B. II. Trooster Jr., 
A. v. Straten, 
F. Schipper cn R. 

Hou tink, 
De gunning is aangehouden. 
Vlaardingen, 6 Aug., voor rekening der ge

meente; minste insehr. waren: lo. het verven 
van het raadhuis, P. v. d. Berg, f 88. 

2o. idem magazijn enz. A. v. a. Windt, X «5. 
3o. idem school enz., Vosbergen, f 62. 
4o. verven van 3 scholen, A. v. d. Windt, 

ƒ 109. Alles gegund. 
5o. de vernieuwing der zinken lijsten van de 

school, hoek schoolstraat, J. Dorsman, ƒ 126. Niet 
gegund. 

Lltteolcn, 6 Aug.: het leggen van vier 
kribben op den linker Maasoever tc Littooien, 
aan den H.-Geestwaard, onder beheer van den 
waterbouwkundige J. B. Groenen, te Vucht; 
ingek. 7 bilj., als: 
P. v. Hoftcn, 
T. v. d. Bogaard, 
D. de Kok, 
A. Geldens, 
J. v. Vuuren, 
J. A. v. Lith, 
W. P. de Vries, 
Gegund. 

Utrecht, 6 Aug.: het vernieuwen der brug 
in den Tolsteegsingel over den Krommen-Rijn en 
het maken van twee los- en laadstcigers; ingek. 
7 bilj., als: 

te Vreeswijk, 
» Utrecht, 
» idem 
» Vreeswijk, 
» Utrecht 
D idein 
» idem 

A. Marteijn, 
W. Goeman, 
L. Laban, 
M. de Regt, 
Gegund. 

Deurne, 5 

te lerseke, 
idem 
idem 
idem 

/' 830 
- 325 
» 281 
» 270 

Aug.: het veranderen van het 

te Dreumel, 
» Leeuwen, 
» Kerkdrici, 
» Nijmegen, 
-I Bommel, 
» Heeswijk, 
II Rossum, 

ƒ6212 
» 4850 
» 4800 
» 4740 
» 3890 
» 3376 
» 8320 

G. Anema, te Midlum, f 1132 
A. Janstra, » Baard, » 1128 
Gegund. 

2o. het baggeren van een gedeelte Zoutsloot; 
ingek. 4 bilj., als: 
K. Kuipers, te Harlingen, f 98 
II. Attema, » idem » 76 
K. Bleeker, » idem » 69 
IC. Tichelaar, » idem » 52.50 
Gegund. 

Wlnsum, 8 Aug.: het opruimen van een 
bestaanden ierput, het maken van cen water
dichten mestbak, 16 M. walbeschoeiing cn aan
verwante werken; ingek. 8 bilj., als: 
G. Stuivinga en J. Mos, te Warfum, ƒ 1385 
K. Hommes, » Onderdendam, » 1325 
M. v. Kaïnpen, » Balloo, » 1270 
0. Danhof, n idem » 1160 
M. Iloei-sema, » Warfhuizen, » 1150 
J. Pot, » Stedum, » 1150 
H. Meijer, » Obergum, » 1125 
G. Wolthuis, » Bedum, » 1108 
Gegund. 

's-llage, 8 Aug., ten behoeve der Staatsspoor
wegen op Sumatra's westkust: lo. de levering 
van ijzeren kapspanten enz., voorde werkplaatsen 
te Padang; ingek. 13 bilj., als: 
Ned. stooiiibootmaatsch., Rotterdam, 
Sic. de Morlanwelz, Morlanwelz, 
Gute llotl'niingslnitte, Oberhausen, 
Soc. de Senell'e, Senelfe, 
.1. .1. Beijnes. Haarlem, 
L. J. Enthoven & Co., 's-Hage, 
Nicaise en Deleave, Lalouvière, 
E. II. Begeuiaiin, Helmond, 
Soc. internationale, Brain-lc-Comte, 
Soc. l'ockerill, Seraing, 
Soc. la Metallurgiipie, Brussel, 
,1. Levique & Co., Herstal, 
Soc. Dyle <t llacalan, Parijs, 
Gegund 

go, de levering van pitch-pinehout 
bilj.. als: 

7400 
7000 
6883 
68S0 
6790 
6545 
6161 

J. Monster, 
C. v. Straiten, 
P. Leenders, 
R. Barneveld, 
A. C. Vink, 
E. Scheepbouwer, 
J. Krachten, 
Gegund. 

Del f / i j l , 8 Aug.: hot veranderen der school 
te Meedhuizen: ingek. 3 bilj., als: 
G. Bakker en J. Gillot, Delfzijl, f 869 
W. Schenkel en II. Schenkel, r'armsum, » 863 
II. Dusseljee en W. Roelfseina, Delfzijl, » 827 
Gegund. 

Harllngen, 8 Aug., voor rekening der ge
meente: lo. het het doen van herstellingen aan 
den Leeuwarder—Harlingertrekweg; ingekomen 
5 bilj., als: 
K. Hagedoorn, te Harlingen, ƒ 1474 
L. Visser, » Oosterbierum, • 1303 
J. Posthuma, » Harlingen, » 1212 

ƒ 69.600 
» 63.030 
» 60,625 
» 63.210 
i 52,218 
» 51.996 
» 50.900 
a 50,900 
» 50,175 
» 49,190 
» 48.997 
» 47,930 
» 42.950 

ingek. 6 

per M ' 
/ 49.88 
» 49 
» 48 

Alberts Lz. & Co., te Middelbnr; 
Denny. Mott en Dickson. London, 

dl'ioveii & Zn., Zwolle, 
Ainbagtsheer en Van der Meulen, 

Amsterdam, » 45 
H. E . v. Gelder & Go., Amsterdam, . 36.80 
Mei-rem cn Laportc, idem » 35 80 
Gegund. 

niéuw-Amsterdam. 8 Aug.. voor rekening 
van het waterschap (larger-Westerveen: lo.het 
maken van eene houten draaibrug en het bou
wen eener brugwachterswoning; ingek. 9 bilj.; 
minste insehr. J. Visscher Hz. en J. Oldenkamp, 
te Nieuw-Amsterdam, voor ƒ 2829, aan wie die 
werken werden gegund. 

So, het maken van drie draaivonders; ingek. 
1 bilj. voor ƒ 683. Niet gegund. 

steeg 9 Aug.: het bouwen vaneen woonhuis 
aan den Rijksstraatweg tegenover het landgoed 
Valkenberg", onder beheer van den architect 

M. K. Smit, tc Dieren 
A. W. Aalden, 
K. Bennink, 
11. Slotboom, 
A. A. v. Boesschoten, 
L. Enklaar, 
II. Steltenberg, 
C. Ilupkes, 
.1. Schut, 
Gebr. Landewecrt, 
II. A. Welsing. 
II. W. lilanderinan, 
M. Boumer, 
J. Kleinhout Hz., 
F. Praasterink, 
J. Maandag Tz., 
Gegund. 

s*l. Annalond . 9 
de in '85 aangekochte 
ingek. 7 bilj.; 
hoogste insehr. 
minste » J. Boon, St.-Aiinaland, 
Gegund. 
Raming ƒ 2050 

's-Hage, 10 Aug., onder beheer van het 
ministerie van Watent.: lo. hot uitvoeren van 
eenige werken aan het gebouw der Koninklijke 
bibliotheek, te 's-llage; ingek. 6 bilj., als: 

te Keden, 6222 
» idem • 6212 
•• idem 5888 
» Velp, • 5827 
» Dieren. 6497 
» idem 5467 
» Steeg, s 5406 
•D Hrummen, » 5379 
» Zutfen, • 5333 
» Hrummen, 6276 
» idem » 5124 
J> Steeg, 5109.50 
D Kllekom, s 4998 
» idem » 4934 
Ö Dieren, 4886 

Aug.: het verbouwen van 
woning van den arts; 

j 2970 
» 1839 

A. Korteweg, Zevenbergen, 
.1, L. Werder Jz„ 's-llage. 
II. v. Bergen Henegouwen, idem 
L. v. Soest, idem 
C. W. de Vos en A. B. de Vos, idem 
Raining 

4960 
4050 
4549 
4500 
4459 
4288 

2o. het afbreken van bestaande inrichtingen, 
het maken van eenige werken, benevens liet 
leggen van sporen en wissels ter uitbreiding van 
het station Leeuwarden; ingek. 17 bilj., als: 
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/ 187,000 
» 126,000 
» 126,000 
» 124,760 

W. Hoekstra, Leeuwarden, 
T. Hilarius Wz., idem 
H. T. Erp, idem 
W. F. Weijera, Tilburg, 
B. A. Wiegerink, Groenloo, en F. E. 

Terwindt, Pannerden, 
J. Seguit Jr., Zaandam, 
J. Hifien, Grave, 
A. Terwindt, West-Pannerden, 
J . N. Huizinga, Groningen, 
Gebr. Van der Meer, Harlingen, 
C. v. Boven, Nieuweramstel, 
Tj. Th. Kloosterman, Hemelum, en H 

G. Brouwer, Stiens, 
H. Voordendag Az.. Dordrecht, 
T. G. Bekhuis en D. I lamst ra, 

Leeuwarden, 
Ch. Eckhardt, Almeloo, 
G. A. v. Spanje. Rotterdam, 
I. H. Vos Sr., Almeloo, 
Raming 

Itleuwealep, 10 Aug.: de levering van eene 
partij grenen en vuren houtwaren, voor de 
marine; ingek. 8 bilj.; minste inschr. A. Sligcher 
Sc Zn., te Monnikendam, voor ƒ 4016.93 

» 121,696 
> 120,000 
» 119,900 
» 119,444 
» 118,460 
» 118,000 
» 117,000 

» 117,000 
» 118,800 

» 112,900 
> 111,987 
> 111,680 
n 109,486 

129,600 

Amsterdam: 10 Aug.: de levering van ver
schillende benoodigdheden voor het ministerie 
van koloniën; minste inschr. waren: 
perc. 1, divers ijzer, W. Bernet Sc Co., Amster

dam, f 2169.82 
» 2, ijzeren buizen, Henri Ent

hoven, idem, 
» 3, 600 gegoten-ijzeren nokstuk. 

ken, 11. itz & Co., Rotterdam, 
» 4, petardeergereedsehap, I). S, 

M. Kalker, idem, 
> 5, diverse spijkers en nagels, 

dezelfde, 
» 6, hang- en sluitwerk, J. Ooi-

man, Vianen, 
» 7, 6600 hangsloten, W. Beien 

& Co., Amsterdam, 
» 8, ijzeren geldkisten, G, Wol-

bers, Amersfoort, 
> 9, 2000 KG. plat lood, A. D. 

Hamburger, Utrecht, 
1 10, 10.000 KG. zinkwit, A. Cra

mer, Amsterdam, ! 
» 11, 7000 KG. loodmenie, Gebr. 

Abrahams, 's-Hage, i 
> 12, 9000 KG. lijnolie. F.Alber-

dingk & Zn., Amsterdam, • 
> 13, 300 hardsteenen neuten, P. 

Bergers, Alkmaar, 1 
i 14, 10,000 lampglazen, Hecht & 

Dyserinck, Amsterdam, i 
» 15, galon, sabelkwasten en 

Tioornsnocren, A. v. Dongen 
Sc Zn., Breda. • 

» 16, schermbehoeften, F. Pau
wels, 's-Hage, a 

> 17, 400 st. ongebleekt katoen, 
Anlo'i Mint Sc Co., Deventer, » 

> 18, sarongs en hoofddoeken, P. 
F. v. Vlissingen & Co., Hel
mond. » 

> 19, 1000 streng kolfgaren, Goud-
sche mach. garenspinnerij, 
ooiida, » 

> 20, 50 st. keperlint, De Beer 
en V. d. Schuyt, Amst., i 

> 21, pakpapier, Van Gelder & 
Zonen, idem, > 

> 22, paklinnen, Terhorst Sc Co., 
Rijsen, I 

> 23, koperdraad en ijzeren boek
banden. J. Ooiman, Vianen, » 

1 24, draadnagels cn spijkers, D. 
S. M. Kalker, Amsterdam, > 

> 25, verfwaren enz., Gilhuys Sc 
Co., idem 

» 26, kamfer, pek en teer, H. 
Th. C. Helling*, idem 

s 27, metalen knoopcn, Broekman 
Sc Co. idem, 

1 28, 20,000 gele gespen, dezelfden, 
• 29, 1510 M. blauwe baai, Th, 

dc Beer, Tilburg, 
» 30, 200 wollen dekens, W. B. 

de Vos, Leiden, i 
> 81, 400 blauw lakensche mutsen, 

A. M. Mol, Breda, I 
» 32, 31 st. katoen voor spreien, 

J. Willink en Paschen, 
Winterswyk, • 

» 33, 303 st. zwart katoen, Gebr. 
Scholten Sc Co., Almeloo, • 

'•-llage. 10 Aug.: de levering van verschil
lende benoodigdheden, voor rekening van het 
ministerie van koloniën, in 82perceelen; minste 
inschr. waren: 

i 16430.64 

850.— 

106.70 

1417.75 

615.40 

1365.— 

291.— 

830.— 

2126.— 

1214.60 

2132.80 

216.— 

448.— 

499.50 

3312.15 

1080.— 

2920.70 

99.— 

34.50 

1408.50 

i 2228.50 

411.75 

821.— 

261.55 

1023.50 

198.35 
156.— 

8442.80 

797.— 

424.-

227.23 

1905,561/, 

Perc. 1, gegolfd-gegalvanisoerd-ijzeren platen. 
Van den Berg Sc Co., Amsterdam, ƒ 11,789. 

Perc. 2, ijzer, W. Bernet & Co., idem,/•6673.70. 
» 8, draadnagels, spijkers en houtschroe-

ven, C. Willems, idem, / 1035. 
Perc. 4. gereedschappen, Gebr. Figee, idem, 

/ 3509.60. 
Perc. 6, idem W.Bcger&Co., idem, f 1090.18. 

> 6, idem Technisch bureau Nierstrasz, 
idem, 2954.66. 

Perc. 7, gietlood en tinsoldeer, A. D. Ham
burger, Utrecht, ƒ 940. 

Perc. 8, geldkisten, A. F. v. Zwet, Deventer, 
ƒ 667. 

Peic. 9, vensterglas, L. Masion, Dordrecht, 
/ 600. 

Perc. 10, poetsdoeken en poetskatoen, D. Mee-
rens Sc Co., Haarlem, / 1610. 

Perc. 11, rundervet, H. J. H. v. d. Heijden, 
Amsterdam, f 829.60. 

Perc. 12, hennep, lirma B. v. Galen, Gouda, 
ƒ 1394. 

Perc. 13, verfwaren, Hoogeweg en V. Zameren, 
Amsterdam, f 1869. 

Perc. 14, terpentijn, lakken, oliën en lijmen, 
dezelfde, ƒ 1091.10. 

Perc. 15, parasinevernis, C. F. Fleumer, Am
sterdam, ƒ 79.60. 

Perc. 16, geknokte lijnolie, F. Alberdingk & 
Zn., idem, ƒ 1747.90. 

Perc. 17, ongekookte lijnolie, dezelfde, ƒ 1666. 
• 18 zinkwit A. Kramer, idem, / 850.40. 
> 19, loodwit Wed. Hondorff, Block en 

Bract, Schoonhoven, ƒ 711. 
Perc. 20, loodmenie, Gebr. Abrahams, 's-Hage, 

/ 1041. 
Perc. 21, straatklinkers, firma I. Verwnaijen 

Dz.. Oosterbeek, f 1314. 
Peru. 22, Waalklinkers, dezelfde, f 2616. 

* 23. dubbel verglaasde aardebuizen, G. 
J. Hamer Jr., Deventer, f 4960. 

Perc. 24, hang- en sluitwerk voor gebouwen, 
Technisch bureau Nierstrasz, Amsterdam, / 768.16. 

Perc. 26, borstelwerk, Gebr. Jonker, idem, 
f 277.20. 

Perc. 26, touwwerk, G. v. d. Lee, Hekendorp, 
/ 1711.08. 

Perc. 27, zink en blik, R. S. Stokvis & Zn., 
Rotterdam, / 496. 

Perc. 28, ververs-, smids- en timmermansge
reedschappen, basculen enz., Van den Berg & 
Co., Amsterdam, ƒ 1852.38. 

Perc. 29, gaspijpen, Merrem en La Porte, 
idem ƒ 1043.80. 

Perc. 80, koper, L. J. Enthoven & Co., 's-Hage, 
/ 1465.86 

Perc. 81, bureaubehoeften enz., J. Vlieger, 
Amsterdam, f 2222.74. 

Perc. 82, idem, Th. J. Dobbe & Zn., Utrecht 
f 1072.69. 

s-llage. 12 Aug, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het onderhouden 
en doen herstellen van het post- en telegraaf
gebouw te Neuzen; ingek. 8 bilj., als 
M. D. de Putter, te Neuzen, 
J. Koliin, • idem 
G. I. Balkenstein, » idem 
Raming » luzu 

2o. het herstellen en verbeteren van Rijks
telegraallijnen tusschen Haarlem en het llol-
landsch Diep; ingek. 5 bilj., als: 
J. Bounia, Langezwaag, 
P. v. Essen, Haarlemmerliede en 

Spaarn wonde, 
K. Sneyders de Vogel, Schiedam, 
W. v. Dijk, Jutfaas. 
G. v. Otterloo, Waddinksveen, 
Raming , ouam 

Velp, 12 Aug.: het bouwen van een heeren
huis aan het Stationsplein, onder beheer van den 
architect M. K. Smit, te Dieren; ingekomen 8 
bilj.. als: 
A. v. Daalen, te Arnhem, 
M. Gerritsen, i Elden, 
W. L. Eemsing, • Velp, 
L. Enklaar, » Dieren, 
A. A. v. Doorschoten, » Velp, 
J. A. G. Teegel, » Arnhem, 
G. H. de Koning, » Velp, 
H. W. Klanderman, » Brammen, 
Gegund. 

ƒ 940 
» 876 
» 853 

1020 

ƒ 2740 

> 2674 
ii 2645 
• 2584 
» 2144 

ƒ 6496 
• 6094 
» 5966 
» 5938 
> 5769 
> 5750 
» 5450 
» 5198 
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A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Haandag, 21 Aug. 

Mol». jk (Z.-H.). te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van 
de Krimpenei waard, bij C. F. van den Berg aan de Stolwijkersluis: 
liet maken van 2 hinr.enhermen in dc wielen onder Gouderak bij de 
hektometerpalon 357 en 37$. Jnl. hij den fabrieklandmeter, te Gouderak. 
Aanw. gehouden. 

IVaapifc., te 11 uren, door de firma Johannes Vermeulen & Zn., in 
de heiberg van A. Booser: het belang, ijk vergrooten -harer hooi pers. 
Inl. bij den bouwkundige (.'. van St'ters, te Geertruidenberg. Aanw. 
gehouden. 

Kampen, te 12 uren, door het best. van den grintweg van Kampen 
naar Genemuiden, ten gemeentehuize: de levering vaachtvrij voor den 
wal, deels te Genomniden. Lutterzijl en Grafhorst, van pl. m. 114 stère 
macadam, MO stère goede grove beiggrint er. 60 stère goede grove 
riviergrint. 

M.iMk te 12 nren, door Dr. T. Risselada: het touwen van eene 
stelt huizing met vaikenshok enz., aan de I.eie Peel, te Uitwellingerga. 

A ir •>11'i (f it i n . tc 12 uren, door burg, en weth.: liet verlengen van 
de waterlceicn OS)der het Leidscheplein, met het verbroeden van dit 
plein naar de zijde der Lijn baangracht en het bouwen van een kade
muur met walveibleeding langs een deel van de zuidwestzijde van de 
gezegde gracht. (Zie advert, in it°. 33.) 

Ui ii-ni.i (Tcssel). te 12 Oren. d<or het best van het waterschap 
»de £0 gen <« 'iischan olijke j.oldeis in Teste!" ten laadhuize: het leveren 
van HO stère cndoihou'dsgrint, middelsoort, viij op den wal of wagen, 
in de hartn van Texel. Inl. bij Jb. Hillenius. te Oudeschild. 

Appingedam . te 12 uren. dcor burg. en weth.: 
io. het leggen van 6C6 M 2 klinkerbestrating; 
2o. het aanleggen van ten sintchveg, lang 442 M. en bet leveren en 

planten van 2?8 iepe boomen en 1104 heesters. Aanw. te 10 uren. 
Groningen, te 123

( ï uien, door burg. en weth.: het uitvoeren 
van eenige heistelüngswrikt n aan de Pontebrug en aan den walmuur 
langs de oostzijde ran het Winschoteidiop c-r.der bijlevering van alle 
daaitce needige bouwstoffen, arleidslcrm n, tianspriten, enz. 

Haarlem, te 1 uur. door dijkgiaaf en heemraden van den Haar-
lemmeerjoldir. ter secretaiie in de Jansstraat: het verdiepen van de 
ringvaart des polders, nabij het Nieuwe Meer. 

Arnhem, te 2 «nn. JU de dim tit kamer van het Centraalgehnnvv: 
het veiiithtd, van eenige vernieuw ingt n en herttellii gen aan genoemd 
gebouw, Aanw. gehouden. 

Breda, te 7 imn, deer den aichitcct A. Voilfgh. bij mej. de Wed. 
J. F. Scgeis: het Louwen van een heerenhuis in den Teteringschon dijk. 

Dinsdag , 23 Aug. 
Helder, te IC uren. door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, in 

het lijkshuis aan het Wesljlein: het verbeteren van den toegang naar 
het feit op de Ilarsscns. Iiilj. inzenden uitnlijk 22 Aug., vcor 3 uren. 
Raming ƒ 26C0. 

WofnM'ag, 24 Aog. 
's-Ilagc , te 11 uren. deer het ministerie van waterst. enz.: het 

verleggen van negen Rijkskribben tot veibetering^ van de rivier den 
Usel, in het Veesserrak, boven V\ ije, tusschen de kilometer] aaien £3 en 
86. Inl. bij den hoofdingenieur Van Dieten, te 's-Hage, en den ingenieur 
Ramaer, te Kampen. Aanw. gehouden. Raming J 47C0. 

« . r o e t - A n m i n te 11 men, in het kollithuis van A. Dekker: het 
bouwen van een woonhuis niet bouwmanssehuur, in de gemeente Gioot-
Ammers. Inl. bij den architect C. A. Vei heij, te Nieuw-Lekkerland. 
Aanw. 22 Aug. 

K a m p » , te 1 uur, door buig. en weth.: de levering van 1C0.CC0 
straatklinkers (Waalvoim), in 2 perceelen (herbesteding). 

• a , te S uren, in het koftiehuis van de Wed. Marinus Kuijte: het 
bouwen van een dobbel woonhuis op een terrein, gelegen in de Molen
straat, aldaar, met hijlevering van allearbeidsloonen, materialen, trans
porten enz. Inl. bij den bouwkundige II. R. Hendriks, te Os. Aanw. 
23 Aug., te 8 uren. (Zie advert, in n*. 84.) 

O li iii-r dm dun. (Grcn.), te 3 uren, door het best. van het waterschap 
Hunsingro, in het water<cbaisbuis: het deen van herstellingen aan 
sluizen, bruggen en andere objecten van het waterschap, in 3 perceelen 
en in massa. 

Donderdag, 2ft Aug. 
Amsterdam, te IC uren, deer den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, op het bureau Plantage-l.ijubaaiigracht no. 1: 
het inrichten van een teirein venr den louw van een magazijn van 
geneesmiddelen, te Amsterdam. Iiilj. inzenden 24 Aug., vcór 3 uren. 
Raming ƒ 20,000. 

'••Hage, te 11 uren. door het ministerie van marine: het bouwen 
van een entsmettingslekaal vcor den dienst van het loodswezen te 
Vlissingen, daartoe gebruik nakende van het aldaar aanwezig materiaal, 
af kwistig van een gebouwtje, gediend hebbende tot hulplcodskanteor 
te Amsterdam. Aanw. gehouden. 

Haarlem, te 11 uren. doer het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het voorzien der boorden van het Noord-
Hollandsch kanaal. Inl. l i j den bnofdingenitur, te Haarlem, en den 
ingenieur Welcker, te Alkmaar. Aanw. 18 Aug. Raming ƒ {0(0. 

Ai i i i n i n , te 11 uren. dcor de architecten G. J. van Gendt en C. M. 
G. Nieiaad, in het Ccntraalgebouw: eene belangrijke verbouwing van 
het perceel no. 1, gelegen aan den JansbuitensingeF, teAinbem. Aanw. 
23 Aug., te 11 uren. (Zie advert, in n°. 84.) 

Harlingen te 1 uur. door burg. en weth.: hetanioveerei 
boa-wen van het huis wijk A, no. 4. Aanw. 22 Aug., te 1 op'jou 

li on weder* 
11 uren. 

Vrijdag. 2 » Aug 
Zutfen, te 12 uren, door den prov. inspecteur der dir. belastingen 

enz.: het bouwen van een woning met kantoor voor den rijksontvanger 
te Gendringen. Inl. bij den rijkshonw meester 
's-Hage. Aanw. gehouden. 

Zwolle, te 12 uren, door het 
prov, 
Smeden 
te Zw 
lot 

bet Le district, te 

best. van liet fie dijksdistrict in de 
Ie Korte Overijsel, ten kantore van den secretaiis-ontvanger aan tie hor te 

BI! het verhoogen en verzwaren van een gedeelte Wc tering sdijk 
#.«ollerkerspeI achter Soerseloo, van af het vroeger verhoogde gedeelte 
even voorbij de bentherzijl, in 1 perceel. Aanw. 24 Aug., te 2 uren. 

•-Hage. te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
Herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Utrecht. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch lebeer der Rijkstelegraaf, 
te 's-Hage, en den inspecteur te T'trecht. Raming ƒ 920. 

'•-Hage. te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaflijnen in de afdeeling Amster
dam. Inl. bij den inspecteur, clief van liet tethniseh beheer der Rijks-
telegiaaf, te s-Hage', en den inspecteur te Amsterdam. Raming ƒ1150. 

Zaterdag, 27 Aug. 
\ laai dingen. te 1 uur, dcor burg. en weth.: het verplaatsen en 

daarstellen van het machinegebouvv en kolenlcods, benevens daarmede 
in-verband-staaiule werken in de Overbrugsche poldeis. Aanw. 25 Aug., 
te 10 uren, te beginnen aan het gemeente-magazijn. 

Ytolvrg» (Kr.), bij II. S. de Vries: het wegnemen van het verlaat in 
den polder: De voormalige veenderijen van Linstra en Van dei- Veen, te 
Blesónke en het maken van een iiieuw verlaat In het voorjaar '88, of 
nog voor dien tijd. 

Maandag, 2 » Aug. 
Doorn, te 2 uren, door het keikbest. der Ned. Herv. gemeente, ter 

secretarie: het BOA ken van nieuwe kappen, alsmede bet doc n van eenige 
vernieuwingen en herstelling*n aan het kcikgcLcuvv, aldaar. Aanw. 26 
Aug., te 11 uren, 

Anmtcrdam. te 3 oren: het maken van een gebouw met étage-
woningen op het lerceel no. 16, aan de Stadhouderskade bij de Vondel-
straat. Inl. bij den architect J. van I.ooij. Aanw. 20 en 27 Aug., 
te 10 uren. 

KnntrnH (Gr.), te 5 uren, door burg. en weth.: 
lo, bet vergrooten van de school te Kppcnhuizcn; 
ïo. het bouwen van een portaal enz., aan de school te Stitswerd; 
Sn. het leveren van eenige schonlmeubelen vonrdesrbolen te Stitswerd 

en Kppeuhuizen. 
Inl. bii den gemeente-opzichter J. Noordewïcr. Aanw. 29 Aug.. te 10 

uren te Kpitnhuiztn en te 2 uren te Stitswerd. 
niitfcdag, SO Aug. 

Aaien, te 12 uien, door het ministerie van binnen), zaken, aan het 
het gebouw van het piov. best: bet onderbonden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstelling!n aan de gebouwen van het 
Piovinciaal Bestuur en bet hotel van 'sKoningS Commissaris te Assen, 
van den dag der goedkeuring van de aanl esteding tot en niet 31 Dcc. 
>8. Inl. bij den rijksliouwkindige VOOT de onderwijsgebouwen enz., te 
's-IIage. Aanw. 23 Aug., te 10 uien. Raming / 4100. 

Woentdag, 31 Aug. 
Delft, te 10 uien, deer dijkgiaaf en hoog heemraden van Oellland, in 

het gemeenlandshuis: 
lo. het verrichten van eenige aarde-, rijsberm- en rietbeslagwerken 

aan de Hooge Roezemkade van het stoomgemaal Van der Goes aan dc 
5 sluizen; 

2o. het uitdiepen van boezemwateren, in 8 perc; 
8o. het leveren van zware rijsmaterialen voor het onderhoud der rijs

en steenenhoofden op het strand: 
4o. het leveren van 6CO.000 KG. of 3C0 lasten gewone stortsteen, op 

den loswal nabij Delft. 
Inl. bij den tabrieklaiidmeter J. P. van den Berg Jz., te Delft. 
'«-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

aanbrengen van een rijsbeslag met puinbestorting tegen het in '86 afge
graven gedeelte van den linkeroever van den Neder-Rijn, in de gemeente 
Maurik, prov. Gelderland, tusschen de kilcmetei raaien 64 en 66. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te's-IIage, den ingenieur Must|iietier, 
te Ttrecht, en den opzichter Mann, te Reenen. Aanw. 24 Aug. Raming 
ƒ 26(0. 

HellevaetBluls, te 11' ,t uren. door dc directie der marine: het ver
richten MUI werkzaamheden aan de gebouwen en inrichtingen van het 
marine-établissement op het eiland Tiengemeten. Aanw. 24 Aug., 
te 2 uren. 

Kat i erdani i het afbreken van 8 huisjes aan de Nadorst straat, no. 
36—61 te Rotterdam en het daai terplaatsc bouwen van zeven woon
huizen, voor rekening van 31. H. J. F. en J. P. van der Schilden. Inl. 
lij de architecten Muller en Drooglcever Fortuijn. 

Donderdag, i Nept.' 
Deventer, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Zutfen, in het hotel ide Keizer": het doen van voorzieningen aan 
het militair hospitaal te Deventer. Bilj. inzenden uiterlijk 31 Aug., vóór 
3 uren, bij den hoofdopzichter, te Deventer. Raming / 2400. 

N-HoM-ii, te 12 uren, door het prov. best. van Noord-IIrabant: 
lo. het uitvoeren der noodige werken tot het vervangen van de grint-

baan door eene keibestrating op een gedeelte van den provincialen weg 
van Pest naar Ooischot. Raming j 60(0; 

2o. het uitvoeren der noodige werken tot het vervangen vandegrint-
baan door eene keibestrating op een gedeelte van den provincialen weg 
van Werkendam naar Pussen, te De-\Vorken. Raming /'5158. 
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Klortiiige (Zeel.), door burg. en weth.: de levering van 90 Wgrove 
grint. 

Dinsdag. M Mept. 
l 'treeht, te 2 uron. door de maatschappij lot expl. van Staatsspoor-

wegen, aan bot centraalbureau: Bestek no. 4(13, bet maken van eene 
goedercnbergplaats en bot wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels 
met bijkomende weiken op bet station Tegelen. Aanw. 21) Aug, te 
10»/, men. Raming ƒ 3830. (Zie adcert. in n>. 34.) 

Woensdag. 7 Nept. 
's-llage. te 11 uren, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen dor strekdammen nos. 641. „77 en «80, gelegen in de rivier 
de l.ek. («der de gemeenten Willigo-Langorak, provincie Utrecht, 
en Hcrg-Ainbacht. prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-liage, den ingenieur Musquetier, te Utrecht en den opzichter 
Loci), tc Schoonhoven, Aanw. 31 Aug. Raming ƒ 11,000. 

's-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van* waterstaat enz.: het 
maken van oevervoorziening en het leveren en plaatsen van meerpalen 
langs het verruimde gedeelte van den Vaartschen Rijn, tusschen het 
huis dc I.iesbosch en het huis de Wiors, onder de gemeente Jutfaas, 
prov. l'treeht, behoorende tot dc werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Mcrwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Wellan en deu ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. 
31 Aug.. te 1 uur. Raming f 8000. 

Maastricht, te 12 uren, door het burgerlijk armbest.: het bouwen 
van een nieuw hospitaal met bijbehoorende Herken. Aanw. 19 Aug.. 
te 12 uren. Raming ƒ 176,000. 

Donderdag, s «ept . 
F.nkhulzen, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken cn stellen 

van oen ijzeren lichtopstand op den zuidelijken havendam. ter vei vanging 
van den houten lichtopstand. aldaar. Aanw. 30 Aug. Raming /' 5000. 
(Zie advert, in n'. 34.) 

Woensdag, 14 Nept. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: dc 

uitvoering van baggerwerk in de rivier de Maas, onder de gemeente 
Olie en Laak, hertogdom Limburg, tusschen de kilometerraaien 56 en 
58. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, tc 's-llage, den ingenieur 
Verweij, te Vucht, en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 7 
Sept., Raming f 8700. 

Vrijdag . I » Nept. 
's-Hage, tc 1 uur, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der rijkstelegraaf 
te 's-Hage, en den inspecteur te Arnhem. Raming ƒ 1440. 

Woensdag, 21 Nept. 
's-llage, te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van twee glaswanden ter gedeeltelijke afsluiting van de beide 
einden der groote overkapping op het station Zwolle. Inl bij den eerst
aanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 12 en 
13 Sept. te 11 uren. Raming J 5530. 

Op « n h e p a a l d e n datum. 
Leeuwarden: het houwen van 10 arbeiderswoningen aan de Har-

linger trekvaart. Inl. bij den architect J. D. Bruns, aldaar. Aanw. 24 
Aug., te 10';, uren. 

A F L O O P 

AANBESTEDINGEN. 
Sleuw-Anisterdani, 8 Aug., voor rekening 

van het waterschap Barger Westerveen: lo. het 
maken van een houten draaibrug; ingekomen 3 
bilj.. als: 
K. Brink, te Nieuw-Amsterdam, ƒ 2494 
F. de Herder, » Zuidbarge, » 2395 
J. Visscher Hz. enJ. 

Oldcnkamp. » Nieuw-Amsterdam. » 1994 
2o. het bouwen van eene briigwachtcrswoning; 

ingek. 4 bilj., als: 
I'. Brink. te Nieuw-Amsterdam, ƒ 993 
A. Limbeck, • idem » 935 
J. M. v. Buiten, • idem » 875 
J. Visscher Hz. en J. 

Oldcnkamp, » idem » 859 
3o. het maken van drie drauivnnders; ingek. 

I bilj. van J. Visscher Hz. en J. Oldcnkamp, te 
Nieuw-Amsterdam, voor ƒ 68:1. 

Niet gegund. 
Massa draaibrug cn brugwachterswoning: in

gekomen 1 bilj. van J. Visscher Hz. en J. Oldcn
kamp, te Nieuw-Arnsterdam, voor ƒ 2829. 
Gegund. 

Ammerstol, 12 Aug.: de verdere verbcto-
ringswerken aan de zalmzegeiivisscherij lOranje-
Nassau"; ingek. 6 bilj.; minste inschr. IIcrui.de 
Jong, voor ƒ 4840. 

Groningen, 13 Aug.: bet maken eener win
kelpui met drukkerij aan en in eene behuizing 
in de Nieuwe-Ebbingestraat te Groningen, get. 
letter 0 no. 41, met de leverantie van al het 
daartoe benoodigde, onder beheer van den archi
tect K. Hockzema; ingek. 17 biij., als: 
K. II. Iluizinga, te Groningen, j 3172 
A. Wieners, • idem » 2994 
D. Dalmolen, n idem » 2549 
II. lierends, » idem » 2533 
II. Scheltens, I idem » 2527 
J. W. Bakker, 1 idem . 2400 
B. dc Jong, » idem » 2396 
D. Janssen, » idem » 2337 
L. Oldenburger, » idem » 2347 
G. Meulink, » idem • 2262 
W. Pleijsier, » idem » 2238 
K. v, d. Laan, /> idem » 2234 
E. Peters, » idem » 2222 
I . .Meijer, » idem • 2188 
E. W. Wietsema, » idem • 2187 
H. J. L. Walker, » idem » 2130 
J. lbelings, » idem » 2089 
Gegund. 

Bovendien een van onwaarde, zijnde tc laat 
ingekomen. 

Homburg, 13 Aug.: bet verbouwen en ver
grooten der onderwijzerswoning en het verbou
wen van het koetshuis met stalling van den 
gemeente-geneesheer; ingek. 4 bilj., als: 
J. Dekker, tc Aagtekerke, ƒ 1724 
C. Schout, I Domburg, » 1658 
J. dc Voogt. > idem > 1432 
A. Spruijt Schuman, » Scrooskerke, » 1294 
Gegund. 

Nt. Michielsgestel, 13 Aug.: het afbreken 
van het bestaande woonhuis, het opbouwen van 
een woonhuis cn het verhoogen der schuur van 
con bouwhoeve, bewoond door A. van Beek, 
onder beheer van de architecten P. van de Erve 
Jz. en A. C. Buijzerd, te Breda; ingekomen 5 
bilj, als: 
L, Breugel, te St.-Michielsgestel, ƒ 3328 
F. Bekkers, » idem » 3222 
P. v. Wordragen,» idem » 2924.45 
F. J.v. Wordragen,v idem » 2874 
C. v. Berkel, » idem • 2729.78 
Gegund. 

Ileinoo, 13 Aug.: lo. de levering van 85,000 
harde straatklinkers (Waalvorm), voor rekenin; 
der gemeente; ingek. 6 bilj, als: 
B. J. Vaalman, Eist, ƒ 18.75 de duizend, franco 

station lieinoo. 
franco kanaal 

per 1000 
D. C. Walree, Brummcn, ƒ 13.80 
W. v. d. Vegte, Ileinoo, » 12.— 
Wubbenliorst en Van Roijen, Zwolle, » 12.— 
Gebr. v. Hasselt, Kampen, » 11.90 
Beek en Voorthuijsen, lirma Dwars, 

Zwolle, » 10.85 
Gegund. 

2o. de levering van straatpuin; ingek. 1 bilj. 
van P. Heil, te Zwolle, 

60 M> a f 3.25 ter plaatse 
411 .VP a » 2.55 franco kanaal 

Dordrecht, 15 Aug, voor rekening der ge
meente : lo. het uittrekken van oude, het leveren 
en inheien van nieuwe palen en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan aanlegplaat

sen, walbeschoeiiiigon en watertrappen in de 
gemeente, met de levering van de benoodigde 
materialen; ingek. 6 bilj, als: 
J. v. d Vlugt, te Dordrecht, / 3960 
B. Voordendag, 1 idem • 3837 
M. Visser, » Papendrecht, » 3662 
P. v. Wijngaarden, » idem » 3318 
P. v. Driel, .. Dordrecht, » 3293 
G. de Groot, > Sliedrecht, » 2857 
Gegund. 

2o. het verrichten van verfwerk aan verschil
lende bruggen, gebouwen enz. van de gemeente, 
met bijlevering van al de benoodigde materialen 

gereedschappen, 
inschr. waren: 
perc. 1, G. Koopman, 

2. J. Brouwen Jz, 
3. Wed. Joh. Ek, 
4. G. Winkster, 
5. II. Quest, 
6. .1. Brouwers Jz, 
7. G. Koopman, 
8. dezelfde. 

8 perceelen; minste 

te Dordrecht, 
I idem 
I idem 
» idem 
» idem 
i) idem 
M idem 

idem 

ƒ 229 
» 156 
» 187 
» 180 
» 365 
» 575 
» 106 
• 40 

onder Talen. 15 Aug.: het uitvoeren van 
hond»werken aan den dam door hot Slaak, tus
schen Steenbergen en St-Philipsland; 
hoogste inschr. ƒ 3550 
minste • D. Bolier. Ililland-Batb, » 2500 

Amsterdam, 15 Aug.: bet verbouwing van 
perceel 110. 59 Plantage-Muidcrgracht. hoek Bad-
laan, onder beheer van den Iwiuwkundige 11. 
l i . Bilanders; ingekomen 11 bilj., als: 
J. A. Huij, te Amsterdam. / 6775 

C. Schieve, 
A. Niks, 
A. Pranger, 
R. K v. d. Velde, 
P. Luitjons, 
K. II. Holthuis, 
II. Groenier, 
P. v. d. Berg, 

/' 7646 
» 7550 
» 7439 
» 7170 
u 7120 
» 6747 
» 6400 
ii (MOO 

L. Bouwman, 
J. P. Rieken, 
J. Becker Jr, 
H. G. en J. Haandriks 

man. 
A. -I. v. Liemt. 
F. Rijke. 
L. Vonk, 
Jb. 'tKint. 
B. dc Bruin, 
II. Bremer, 
Gegund. 
Raming 

Zieriksee, 15 Au; 

idem 
idem 
idem 

idern 
idein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

6650 
6437 
6100 

6980 
5949 
5940 
5050 
4960 
4670 
4636.52 1 

ƒ 4500 
het leggen van 3500 M 1 

wintorkrammat met het bijleveren en verwerken 
van 15(1 M ' schot-grond, op de buitenbeloopcn 
ran den Oost- en Westhavendijk. den Scheeps-
tiininerdijk en den Visschcrsdijk, cn het leveren 
van 20,000 stuks masten- of eiken staken, 500 
bos Brabantsen rijs en 50 bos haringband; ingek. 
7 hilj.. als: 

Stavenisse, f 960 
Zieriksee, '11 948 

idem 

J. de Rijke, te 
M. v. d. Houten, » 
H. Berrevoets, » 
M. v. d. Linden, » 
H. G. v. d. Ende, » 
W. Berrevoets, s 
J, v. Strien. » 

Amsterdam: 15 Aug 

idem 
idem 
idem 
idem 

856 
842 
820 
799 

Onder nadere goedkeuring aan don minsten 
inschr. gegund. 

Hoek CL). 10 Aug.: het maken van werken 
tot zeewering enz, mot het jaarlijkseb onder
houd, voor het waterschap Loven en Willeins-
kerke; ingek. 6 bilj, als: 
.1. Tholens, te Hoek. / 1481 
L. Koole. » Neuzen, » 1480 
Jac. Meertens, » Hoek. » 1475 
A. Tholens, » Neuzen, » 1469 
.1. de B:ee Fz, • Hoek, » 1465 
D. do Doeldor, » Neuzen, » 1290 

Lichtenvoorde. 10 Aug, voor rekening der 
gemeente en onder beheer van den architect H. 
J. L. t Ivink: lo. het bouwen van een school voor 
300 kinderen met de benoodigde meubelen en 
2o. het bouwen van een onderwijzerswoning in 
het dorp Lichtenvoorde; ingekomen 7 bilj., als: 
K. I. Kalt, Heerenveen, f 25,385 
.1. de Wit, Dieren, en Ernst, Gaanderen, » 23.682 
II. W. Koelman. Aalten, » 2-1042 
H. .1. te Siope. Winterswijk. • 22.949 
.1. W. Weenink. Haaksbergen, » 21,800 
E. .1. Woolschot, Zelhem, » 19.920 
A. Ubbink, Bredcvoort, » 19,637 
Gegund. 

So, het vergrooten der school te Vragender; 
hoogste inschr. J. de Wit, Dieren, en Ernst, 

Gaanderen, ƒ 2990 
minste » A. Ubbink, Bredevoort, » 1959 
Gegund. 

Maastricht, 16 Aug.: hot bouwen van eene 
rijks-hoogcre-burgerschool, gymnastieklokaal en 
conciërgewoning te Venloo; ingek. 3 bilj, als: 
<i. II. Mestrum, tc Maasbracht. ./' 04,000 
.1. Bosman. » Venloo, » 63,000 
W. v. Leeuwen, » Hellevoetsluis, » 59,890 
Raming » 53.000 

Drie biljetten, die te laat zijn ingeleverd, wer
den niet in aanmerking genomen. 

11,,1,-iel 16 Aug.: bét met keien bestraten 
van den statinnstoegangsweg. ter lengte van 300 
M_ enz.; ingek. 5 bilj, als: 
P. A. Bloem, te Bokstel, ] 2838 
F. Otten, 'i Helmond, » 2SI8 
J. de Laat, » Woensel. » 2799 
A. Willaert, » Bokstel. « 2769 
J. .1. Kooijmans, s Dordrecht, n 2712.68 

Utrecht. 16 Aug.: Bestek 110. 462, het wijzi
gen der i-ijtuigenloods cn het maken van ge
bouwen voor den dienst der posterijen enz, op 

n .1... fc*. 

het bouwen van eene 
villa aan het Zandpad te Amsterdam, onder 
beheer van den architect W. Langhout Gz 
ingek. 19 bilj, als: 

te Amsterdam, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 22 900 
» 19.782 
» 19.275 
> 18,990 
» 18,688 
> 18,880 
• 18,789 
1 18,760 
. 18.700 
» 18,528 ; 
» 17.985 
» 17.615 

H. O. Dorlas. 
A. Alders, 
J. v. Berno. » 
P. A. Warners, » 
G. Woudt, » 
0. .1. Macks, » 
A. J. v. Liemt, » 
G. Boon, » 
Cruijll en Schouten, » 
J. Koster, » 
H. Rietsnijder &"Zn, » 
.1. Becker Jr.. 11 
II. J. en G. Haan-

driksman, » 
B. Cruijll' en A. 

Sleeswijk, • 
W. Greve, » 
W. Boom, » 
J. F. Prenzler, » 
.1 Bulterman & Co, » 
Gebr. Esveldt, • 

NpIJk (Gr.), 15 Aug. 
kerk voor dc doleerende gemeente; gegund aan 
B. Korthuis, te Spijk, voor ƒ 1472. 

Lelden, 15 Aug.: het verrichten van diepwei-
ken in de stadsgrachten; ingek. 8 bilj.; 

per M 3 

hoogste inschr. M. Bot, Vlaai-dingen, f 0.95 
minste » P. Bt-oere, Krimpen ad. IJsel, » 0.46 

Gunning aangehouden. 
•nstwedde, 15 Aug.: het bouwen van eene 

school met bijkomende werken te Stadskanaal; 
ingek. 12 bilj., als: 

D. Bekkering, ƒ 8885.25 
J. L. de Vries, » 7978 
S. Meyer, » 7800 
L. Los, » 7760 

het station Rozendaal 
ingek. 12 bilj, als: 
P. J. v. Pulleden & Zn, 
A. v. Hezik, 
C. Raats. 
P. Stevens, 
C. M. Roozenburg, 
W. Lork. 
J. Blok, 
G. A. v. Spanje, 
M. L. Veenenbos, 
.1. Visser Gz, 
L. Ilotermans, 
F. D. Bruglcmans, 
Raming 

Leeuwarden, 16 

d e i - Staatsspoorwegen ; 

f te Middelburg, 
u Kcrkdriel, 
11 Steenbergen, 
> Rozendaal, 
» Naaldwijk, 
» Steenbergen. 
» 's-Gravendeel, 
t Botterdam. 
• Brielle, 
» Papendrecht, 
» Gilze. 
» Rozendaal, 

12.8S4 
11,682 
11.415 
11,330 
11,250 
11,240 
11.109 
10,965 
10,777 
10,647 
9.495 
9.450 

12.000 
van de Aug.: hersteller 

glooiingen der waterkeeringeti de Nieuwe Slechte 
en Grocnedijk, voor rekening der prov. Friesland; 
ingekomen 13 bilj, als 

17.450 
17,100 
16,900 
16,690 
16,820 
15,460 

het bouwen van ccne 

17,000 i Y. T. v. d. Veer, 
K. J. v. d. Schaaf, 
R. II. de Boer, 
J. Helder, 

I. Mcijden, 
A. de Lange, 
dc Ruiter, 
de Lange. 
M. de Vries, 
L. Cusveller, 

E. S. de Boer, 
Q Sterk, 
W. Arntz, 
Raming 

Dreumel, 16 

te Marsum, 
» Terhorne, 
» Stageren, 
» Dokkum. 
I Hardinksveld, 
» Lemmer, 
» Hardinksveld, 
» Harlingen, 
» Leeuwarden, 
» Staveren, 
» Lemmer, 
» Heukclum, 
0 Milligcn, 

/ 16,290 
« 15,914 
I 15,400 
> 15,288 
» 14,932 
» 14.807 
> 14,631 
:> 14.377 
> 14,340 
» 14,286 
1 14,244 
» 13,976 
» 13,974 
» 16,750 
van den in e n n u i . iu Aug, voor rekening 

dorpspolder Dreumel: lo. het maken, leveren cn 
plaatsen van twee stoomketels in het machine-
gebonw; ingek. 11 bilj, als: 
II. Welton, Rotterdam, 
.1. L. Nering Bugel Sc Co, Deventer, 
Firma Deprez & Co, Tilburg, 
A. 1. Jacobs, Haarlem, 
Firma D. H. Landeweer Sc Zonen, 

Martenshock, 

{ 10,990 
» 10,840 
11 10,250 
1 9,890 

» 9,844 
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0,785 I 
11635 

2001 

7.SC0 

7,76 

Commercie cocapsgnie, directeur G 
Knol, Middelkug, 

H. Hollimkx, DlMWOl, 
Naamlooze vennootschap, machine-

labriek, directeur II. de Ridder, 
Dolfshavon, 

Gebr. Stork ft Co., Hengoloo, 
Boe. anonyme les Atolier:; de Brabant, 

voimalige firma W. v. Goetbem, J. 
Heather, ft Co», Diuwri, 

Utrechtsche mneliinefaliriek, Louis Smul
ders ft Co., l'trecht, 

OêgUild. 
2o. het om be ii po Ion van den schoorsteen van 

het niachinogobouw; ingekomen 4 bilj., als: 
J. L. Nering lïnpel & Cu., Deventer, 
L. v. Dijk, Kni|H'l. 
Dtrechtiche machinefabriek, Louis 

Smulden & Co.. Utrecht, 
J. A. v. Alplien on K. W. Valstar, Tiel, 
Gegund. 

Lelden. lf> Aug.: het afbreken van hot 
perceel aan den Nieuwe-Rijn 68, en het daarter-
plaatse bouwen van een bergplaats met boven
woning, onder beheer van den architect Jacobus 
van der Heijden; ingek. 44 biljetten waarvan 
gegund zijn: 
I*. Hasselbach, metselwerk, 
Chr. E. Verhaat)', timmerwerk, 
D. Ossenvooni, steenhouwwerk, 
J. Kloos, smidswerk, 
J. v. d. Kaaij, stukadoorwerk, 
W. v. Heusden, vort- en glaswerk 
H. du Pon lood- en zinkwerk, 
J. v. Bemmel, behangerswork, 

B I J V O E G S E L 
B. Voordendag Az., Dccdrecht, 
.1. ,1. Bekkor, Amsterdam, 
A. L. ï. Wijngaarden l.lz., Sliedrecht 
A. G. Huvskes, Hedel, 
U Volker l.z, Slicilrecht, 

„ L. A. v. Haatten, idem 
7,940 1 \V. P. dc Vries, Rossum, 

] II. Bennik II.Rz, l'trecht, 
1 T. Volker, Dordrecht, 
G. A. v. Hnttem, Sliedrecht, 
Raming 

kampen, 17 Aug.: het leggen der busleiding 
met bijkomende «eiken voor de in-aaiihnuw 
zijnde drinkwaterleiding: ingek. 8 bilj, uls: 

ƒ 1?7« 
780 

7C0 
S M 

ƒ 36,000 
» S4.W.0 
» S4.750 
« 30.760 
» 29,t00 
• 29,b50 
» 2K960 
» 28 744 
» 27,860 
» 24,800 

89,200, 

ƒ 1050 
I 2100 

A. Bloks, 
O. Wilson, 
H. J. Nedèrhorst, 
P. Ponsen, 
.1. de Boer, 
O. Eckhardt, 
F. Hntcbins, 
J. J. de Gilde, 

Nog niet gegund. 
>iciiv.rrani.itel. 

te Zwolle, 
» 's-Hage, 
• Gouda, 
» Dordrecht, 
» 's-Bosch, 
» Almeloo, 
» 's-Hage, 
» Vianen, 

t 42,600 
» 42,871.94 
» 39,834 
» 37,170 
• 30,333 
» 36,t00 
» 33.S00 
» 32,529 

" • , 17 Au'..: de algemeene 
reinigingsdienst der gemeente, voor den tijd van 
een jaar, aanvangende 1 Sept. '87; ingekomen 8 
voó'r ;/ 1906 ' n S C h ' ' - " ' V a "

 KtT^& •ildaar, 
KnIJpe. 17 Aug., voor rekening der Herv 

ITO I iTlT^ d C ' - ' ' ""« ' ingder pastorie; ingek! 
•ion : n i 'L- _ 300 j D. J. Keuning, 
490 K. .1. Kalt, 
347 S. W. de Boer, 
110 j P. J. Vonk, 

G. Brouwer, 

Ermeloo, 16 Aug.: het bouwen van een 
rus oord voor zenuwlijders op het landgoed de 
Riethorst, onder beheer van den architect E. G. 
Uentink, te Schalkwijk; ingek. 12 bilj., als 
D. Jïruins, 
F. Aberson, 
H. Timmer, 
\V. Salomons, 
K. Groenink, 
J. de Boer & Zn. 
K. v. Aken, 
J. Kok, 
M. de Lange, 
J. II. Boks, 
J. v. d. Berg. 
J. Wens, 

Wel, 17 Aug. 
en onder beboer 
C. van Weerden 

te Zwolle, 
o Steenwijk, 
» Meppol, 
» Amersfoort, 
» Steenwijk, 

, » idem 
» Harderwijk, 
a idem 
» idem 
• Amersfoort, 
» Krrneloo, 
» A.-Vollenbove, * . 

voor rekening der gemeente 
van den gemeente-architect 
lo. bet aanbouwen van een 

kamer aan het gebouw »de Korenbeurs"; ingek. 
3 bilj, als: 

M. v, Kestringen, ƒ 425 
J. v. Doesburg, '» 420 
G. Koch, • 400 
Gegund. 

2o. het maken van een nieuw dek op de 
Havenhrug en bet maken van een zinken goot 
aan den voorgevel van het gemeentehui 
perceelen. 

Perc. 1, Havenhrug; ingek. 3 bilj, als: 
J. 11. Kemp, f 82 
J. v. Doesburg, » 78.50 
N. Wildemans, » 76 
Gegund. 

Perc. 2, Gemeentehuis; ingek. 5 bilj, als: 
J. M. v. Baars Fz, ƒ 60 
1. v. Doesburg, » 4750 
J. K. l.oinan, » 45 
M. v. Kestringen, • 44.80 
D. J. M. Gennissen, » 44 
Gegund. 

So. dc levering van 540 If* grint voor onder
houd van wegen, in 3 perceelen; ingekomen 3 
bilj, als: 

voor elk perceel 

•I. Hounia, 
li. Overwijk, 
H. W. v. 3. Bru 
A. v. d. Wijk 

te Ureterp, 
• Hoeren veen, 
» Lippenhuizen, 
» L'reterp, 
» Oranjewoud, 
» Knijpo, 
» 't Meer, 
» Langezwaag, 
»i t .Meer, 
» idem 
» Lippenhuizen, 

, ,.2 o-,.h u l's' l'llingen aan liet 'kerkgebouw 
12 bilj, als: 

J 3130 
2989 
2905 
2917 
2799 
2748 
2GSJS 
2690 
2670 
2596 
2524 

ingek. 

te Ureterp, 
» Lungezuaag, 
i> Oudehaske, 
» Lippenhuizen, 
» Ureterp, 
» 't Meer, 
» Knijpo, 
» Oranjewoud, 
» Heerenveen, 
» 't Meer, 
» Lippenhuizon, 
i 't Moe. 

/67S 
640 
593 

a 547 
538 
531 
529 
527 
519 I 
517 
487 

ii 448 

j A. v. Moor, 
I P. J. de Bruin, 

. I C. Buijsuian, 
per M 3 ! I). Leenheer, 

W. G. Koenen, Tiel, /• 1.19 C. v. Diest. 
S. Spiering, idem » 1.19 S. v. Soest, 
W. Engelaar en II. Engelaar, Nijmegen, » 1.17 II. Janmaat, 
Gegund. C. Schenkel, 

's-llage, 17 Aug, ondor beheer van het Gebr. Iknlegraven, 
ministerie van waterst.: lo. het verdiepen van J. Speijker, 
het groot scheepsvaarwater in bet Scheur, tus- W. l.anghout 
schen Maassluis en Vlaardingen; ingekomen 3 "" 
bilj, als: 
A. L. v. Wijngaarden IJz, Sliedrecht, 
A. G. Huvskos, Hodol, 
A. Volker' Lz.. Sliedrecht, en P. A. 

Bos, Gorichem, 
Raming > 30,000 I J. Briiggem 

2o. bet opruimen van gronden in de bedding J. W. Koch 
der rivier den Amer, onder de gemeente Made- | Ramin 
en-Driminelen; ingek. 10 bilj, als: 

'ƒ 18,247 
» 17.953 [). .1. Keuning, 
» 17,460'j. Boiinia, 
» 17,300; K. H. Bles, 
. 16,997 'S. W. de Boer, 
i 16,959 P. J. Vonk, 
« 16.950 ! B. Overwijk, 
» 16,9?0: K. Ilartstra. 
» 16,688,0. Brouwer, 
» 16,840 ; K. J. Kalt. 
» 16,690 B. W. v. d. Brug, 
• 16,569 1 A. v. d. Wijk, 

i W. Mienstra, 
Ik'idc werken zijn, behoudens goedkeuring 

! van 't provinciaal kerkbestuur, aan dc minste 
, inschr. gegund. 

Ilrllc.net-.1 ui-.. 18 Aug, ten behoeve de 
j marine: lo. bet vernieuwen van oen stel ebden 
I reDI minste inschr. A. de Neef, te Brielle, voor 
ƒ 10,478. 

2o. het verrichten van metselwerken, dezelfde, 
voor f 3547. 

8o. bet herstellen van kappen voor monitors, 
in 2 dezelfde, voor / ' 6779. 

I 4o. de herstelling aan de omrastering rond de 
de werf, dezelfde, voor ƒ 2679. 

5o. herstellingen aan gebouwen cn inrichtingen 
minste inschr. W. van Leeuwen, te Hellevoet
sluis, voor ƒ 1790. 

Go. hot verrichten van schilderwerk; minste 
inschr. H. van der Linden, te Hellevoetsluis, 
voor f 977. 

Slfuwvren, 19 Aug.: het verdiepen dorlim-
deering en het afbreken en wederopinetselen 
dor muurwerken, benevens het doen van eenige 
verdere reparation en vernieuwingen aan bet 
kerkgebouw cn ameublement der Herv. ge
meente; ingek. 11 bilj, als: 

" te Zevenbergen, 
» Nieuweramstel, 
» idem 
» Koudekerk, 
» idem 

Mijdrecht, 
B J » 1 

» Nieuwveen, 
» Nieuwkoop, 
» idem 
» Nieuwveen, 

idem 

ƒ 8160 
» 7240 
» 6960 
» 5590 
o 5575 
» 6444 
» 4935 
» 4925 
» 4M90 
» 4600 

4598 
s t o H i n , ™ S . A u f e ' ' : l l e t "i'vwren van her-

/ 31 900 I bet L fm, * r i S l ï O W B d e r kleine sluizen van - zl;??? I hilj., nl"Ta P luii-^™t; ingekomen 4 

• 27,600 f, lv„s te™ U e n h 0 V C n ' t e

 w

e " ™ r f ' 1.230 o 30000 I i.. ' * Wemeldmge, » 10,490.90 311,0001J. Bi'iiggeman, . Hansweerd, . 9,632 
idem » 9,630 

10,620 Puttersheek, 19 A u g . . d e , c v e r a n t | e n n 

'3*0 scheepslast stortsteen, zwaar van 15 tot 
35 KG, op keur te leveren en volgens aanwij
zing te storten, langs don dijk van don polder 
Mooklinek 011 Trekdani, onder de gemeente 
's-Gravendeel in de Kil, TOOT 15 Oct. '87, onder 
beheer van den architect II. Beljers; ingek. 5 
bilj, als: 

per last massa 
, Erven Trip, Rotterdam, J 4.21 
f'. Visser Gz., Sliedrecht, ƒ 1550 
Kloos on V. Limbiirgb, Rotterdam, 3.55 
('. Roskam ,lz„ Sliedrecht, 3.49 
A. M. I.angevold, Hardinksveld. 3.43 

Gegund. 
Leeuwarden. 19 Aug.: het doen van stroo-

hepoting en helmheplaiiting, het stellen van 
rijssehuttingen en het maken van afrasterin
gen, ten behoeve van don Stuifdijk, tusschen de 
Kooi- en Oerdorduinen op het eiland Ameland; 
ingek. 3 bilj.; minste inschr. F. G. Schcltema, 
te Nes-op-Ameland, voor f 3182 
Raming » 3200 

's-llage, het bonwen der l.ouisa-stichting, 
onder beheer van de architecten 1. Stok & Zn, 
te Rotterdam, is gegund aan Muller en Droog
leever Fortuijn, te Rotterdam, voor ƒ 63,080. 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
M*an«l*f, 2ti Aug. 

Y.\rrdinfteii (Geld.), te 11 uren, in dc Zwaan, roor A. van derGun: 
lo. het herbouwen van het achterhuis; 
2o. eenige herstellingen in het voorhuis; 
3o. het bouwen Tan eene hooiberg. Alles op de hoiVede Bovenstein. 
Aanw. gehouden. 
AiM'lflaori.. te 12 uren door burg. en weth.: het bouwen van een 

brandspuithuisje. Aanw. gehouden. 
'••Hage, te 12 uren, door den architect-ingenieur F. A. van Seters, 

in een der vergaderzalen van het Ned Herv. Diaconie-weeshuis, aan de 
Hooftsko.de: het bouwen eener bouwinanswoning met aanhoorigheden 
in den polder Akkersdiik, onmiddellijk gelegen aan den Rotterdamschen 
straatweg, gemeente Vrijenban. 

Kampen, te 1 uur, door buig. en weth.: het maken eener nieuwe 
houten brug in den Binnenweg. Raming f .300. 

Doom. te 2 uren, door het kerkbest. der Ned. Herv. gemeente, ter 
secretarie: het maken van nieuwe kappen, alsmede het doen van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan net kerkgebouw, aldaar. Aanw. 
gehouden. 

Aiii-t rrdani, te 3 uren: het maken van een gebouw met étage
woningen op het perceel no. 16, aan de Stadhouderskade bij de Vondel-
straat. Inl. bij den architect J . van Looij. Aanw. gehouden. 

Kanten* (Gr.), te 6 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vergrooten van de school te Eppenhuizen; 
2o. het bouwen van een portaal enz., aan de school te Stitswerd; 
3o. het leveren van eenige schoolmeubeien voor de scholen te Stitswerd 

en Eppenhuizen. 
Inl. bij den gemeente-opzichter J. Noordewier. Aanw. 29 Aug., te 10 

uren te Eppenhuizen en te 2 uren te Stitswerd. 
jDaesburf;, te 6 uren, namens H. W. Japing, in de Stadswaag: het 

afbreken van een bestaand huis en het bouwen van een veeschuur, op 
het Weerdje, onder Angerloo bij Doesburg. Aanw. te 2'/j uren. 

lIJiiMl.iK- SO Aug. 
Deventer, te 11 uren, door den architect G. te Riele Wz., voor M. 

Adelaar, m het café van G. J. Sletering: het verbouwen van een huis 
aan de Groote-Overstraat tot winkelhuis, met het maken van winkel
kasten. Aanw. .'(0 Aug., te 10 uren. 

A Mc n. te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen van het 
Provinciaal Bestuur en het hotel van 'sknnings Commissaris te Assen, 
van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 
'88. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 
VHage. Aanw. genouden. Raming / 4100. 

Meeic, te 2 uren, door den architect Brink Evers, te Ellekom, in het 
hotel »het wapen van Athlóne": het bouwen vaneen heeren hu is aan den 
rijksweg, met de levering der materialen. Aanw. gehouden. 

Grenlngen. te 7 uren, door de architecten Wegerif en Huurman, in 
het koffiehuis «de Pool'*: het verbouwen van den koepel, lett. Z no. 516 
aan den Heereweg, met bijlevering van al het daartoe benoodigde. 
Aanw. gehouden. 

Haarlem, door het best. van den Grooten IJpolder: het verdiepen 
van 4250 M. tocht- en 5760 M. wegsloot. 

H o f n i i l - c Sf Aujc. 
Delft, te 10 uren, door dijkgraaf en hoog heemraden'van Delfland, in 

het gemeenlandshuis: 
lo. het verrichten van eenige aarde-, rijsberm- en rietbeslagwerken 

aan de Hooge Boezemkade van het stoomgemaal Van der Goes aan de 
5 sluizen; 

2o. het uitdiepen van boezemwateren, in 8 perc.; 
3o. het leveren van zware rijsmaterialen voor het onderhoud derrijs-

en steenen hoofden op het strand; 
4o. het leveren van 600,000 KG. of 300 lasten gewone stortsteen, op 

den loswal nabij Delft. 
Inl. bij den fabriek landmeter J. P. van den Berg Jz., te Delft. 
•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

aanbrengen van een rijsbeslag met puinbestorting tegen het in '86 afge
graven gedeelte van den linkeroever van den Neder-Rijn, in de gemeente 
Maurik, prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaien 64 en 65. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Musquetier, 
te Utrecht, en den opzichter IvJann, te Reenen. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 2600. 

Arnhem, te 11 uren, door den architect D. Geijsbeek Molenaar, in 
>de Harmonie": het verbouwen van een perceel in de Koningstraat, 
voor rekening van L. Cohen. (Zie advert, in n°. 36.) 

li>lievoeUlul», te l l 1 / * uren, door de directie der marine: het ver
richten van werkzaamheden aan de gehouwen en inrichtingen van het 
marine-établissement op het eiland Tiengemeten. Aanw. gehouden. 

Hetteraamt het afbreken van 8 huisjes aan de Nadorststraat, no. 
35—51 te Rotterdam en het daarterplaatse bouwen van zeven woon
huizen, voor rekening van M. H. J. F. en J. P. van der Schilden. Inl. 
bij de architecten Muller en Droogleever Fortuijn. 

Donderdag, 1 Mept. 
Deventer, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Zutfen, in het hotel «de Keizer": het doen van voorzieningen aan 
het militair hospitaal te Deventer. Bilj. inzenden uiterlijk 31 Aug., vóór 
3 uren, bij den hoofdopzichter, te Deventer. Raming / 2400. 

'•-Hooch, te 12 uren, door net prov. best. van Noord-Brabant: 

lo. het uitvoeren der noodige werken tot het vervangen van de grint-
baan door eene keibestrating op een gedeelte van den provincialen weg 
van Best naar Oorschot. Haming j 5000; 

2o. het uitvoeren der noodige werken tot het vervangen van de grint-
baan door eene keibestrating op een gedeelte van den provincialen weg 
van Werkendam naar Dussen, te De-Werken. Raming /' 5158, 

Kloetlnge (Zeel.), door burg. en weth.: de levering van 'JU M'grove 
grint. 

Vrijdag, 2 Sept. 
Dlnxperloo (Geld.), te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen 

van eene openbare school voor 200 kinderen met daarbijbehoorende 
schoolmeu beien en annexe onderwijzerswoning. Inl. bij den architect 
H. J. L. Ovink, te Doetichcm. Aanw. 2 Sept., te 'J uren. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen van 
eenige kei- en klinkerbestratingen benevens de levering van straatklin
kers voor het gewoon onderhoud der bestratingen. 

Kehledam, te 5 uren, door de directie der Schiedamsche spoeling-
vereeniging, ten kantore: het verbouwen van eene branderij, gelegen 
aan den Noordwestsingel, aldaar, en het inrichten VAD dat pand tot 
eene fabriek van spoelingmeel. Aanw. gehouden. 

Zaterdag, 8 Mept. 
Weldum (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Baarderadeel: 

het wegruimen der bestaande en het bouwen eener nieuwe vaste houten 
brug, met drie doorvaartoponingen, over de Franeker-Sneeker zeilvaart, 
onder Winsum. Aanw. I Sept., te 11 uren. 

Maandag, ft Nept. 
Maastricht, te 10 ureu, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. bost.: hot bouwen eener Rijks-hoogere-
burgerschool, benevens gymnastieklokaal en conciërgewoning te Venloo. 
Jnl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te's-llage. 
Aanw. 2'J Aug., te l uur. Raming /' 53.000 (lierbesteding). 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene openbare lagere school dor le klasse, voor 

600 kinderen, op een terrein aan de Kattenburgervaart; 
2o. het bouwen van een kademuur langs De-Iiuijterkade (oostorhoofd) 

van de zwem- en badinrichting aldaar, tot de brug over de oostelijke 
doorvaart tusschen de Station sedan den. (Zie advert, in »°. 35.) 

Dieren, te 5 uren, door den architect M. K. Smit, in het lokaal der 
Jongelingsvereeniging: het bouwen van een pastorie, aldaar. Aanw. 
1 Sept., te l i uren. 

Dinsdag, 8 Mept. 
Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau aan liet Westplein: het doen van verbeteringen 
van ondergeschikt belang aan verdedigingswerken in do stolling van 
Helder. Hilj. inzenden uiterlijk 5 Sept., voor .'. uren. Raming /3550. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 463, het maken van eene 
goederenbergplaats en het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels 
met bijkomende werken op het station Tegelen. Aanw. 29 Aug., te 
10'/, ufen. Raming ƒ 3830. (Zie advert, in «« 34.) 

Woensdag. 7 Mept. 
' •«Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen der strekdammen nos. 641. 677 en 680, gelegen in do rivier 
de Lek, onder de gemeenten Willige-Langerak, provincie Utrecht, 
en Berg-Ambacht, prov. Zuid-Holland. Inl. bij uen hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Musquetier, te Utrecht en den opzichter 
Loeiï, te Schoonhoven. Aanw 31 Aug. Raming j' 11.000. 

's-Hage, te 11 urén, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van oever voorziening en het leveren en plaatsen van meerpalen 
langs het verruimde gedeelte van den Vaartsehen Rijn, tusschen het 
huis de Liesbosch en het huis de Wiers, onder de gemeente Jutfaas, 
prov. Utrecht, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Wellan en den ingenieur Kemper, beiden te Utrecht Aanw. 
81 Aug., te 1 uur. Raming f 8000. 

Maastricht, te 12 uren, door het burgerlijk armbest.: het bouwen 
van een nieuw hospitaal met bijbehoorende verken. Aanw. 19 Aug., 
te 12 uren. Raming ƒ 175,000. 

Bolsward , te 12 uren, door burg. en weth.: het herstraten van 
een gedeelte van den sGrooten Dylakker". Aanw. 8 Sept.,, te 11 uren. 

Donderdag, H Sept. 
Enkhulxen, te L uur, door burg. en weth.: het maken en stellen 

van een ijzeren lichtopstand op den zuidelijken havendam, ter vei vanging 
van den houten lichtopstand, aldaar. Aanw. 30 Aug. Raming /' 5G0O. 
(Zie advert, in 34.) 

Amsterdam, te l 1 / . uren, door de Nederlandsche Bouwmaatschappij, 
aan het kantoor hoek Binnenamstel 342: het tot óp 20 cM. -}- A.P. op
hoogen van een bouwterrein, gelegen aan de Ceintuurbaan, tegenover 
het Sarphatipark. Aanw. ö Sept., te 2 uren. 

Kampen, door burg. en weth.: het aanleggen der prise d'eau, het 
hoogreservoir, het pompstation, woningen en verdere bijkomende werken 
in de heide te Wezep. Aanw. 5 Sept., te l1/» uren. 

Vrijdag, • Mept. 
Dordrecht, te 11 uren, door het best. van het waterschap Mijns-

heerenlaud van Moerkerken, in het koffiehuis van L. van Dongen, aan 
het Scheflersplein: het maken en leveren eener basaltglooiing langs den 
oever der rivier de Oude-Maas, ten westen der haven te Putterboek, 
ter lengte van 225 M. Inl. bii den fahrieklandmeter l i . Beljers, te 
Puttershoek. Aanw. 7 Sopt, te 3 uren. (Zie advert, in n°. 35.) 

Woensdag» 1 4 Mept. 
'•-Rage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in de rivier de Maas, onder de gemeento 
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Olie on Luk, hertogdom Limburg, tusschen do kilometerraaien 5fl en 
58. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen, tc 's-llage, den ingenieur 
Verweij. te Vocht en den opzichter Droste, te Roermond Aanw. 7 
Sept., Raming /' 8700. 

••Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. ent,: het 
uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Dr.rdtsche Kil. tusschen de 
kilometerraaien 125 en 127. onder de gemeenten Dubbeldam en 's-Gi-a-
veudeel, behoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom 
en den opzichter De Kiewit. beiden te Dordrecht. Aanw. 7 Sent. 
Raming /' 15JM1. 

'•Hage, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het uit
diepen van een gedeelte der sixiorweghavoti te Staveren en het ver
richten van eenige teer- en verfwerken, aldaar, lui. bij den eerstaan
wezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam.' Aanw. 0 en 7 
Sent, te 11 uren. Raming / 6540. 

Vrildag, I « «ep t . 
'e-llage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz..: het 

herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur, chef van bet technisch beheer der rijkstelegraaf 
te 's-Hage, en den inspecteur te Arnhem. Raming ƒ 1440. 

Maniida*. 11) Kept. 
'••Moge, te l l 1 / , uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van bet prov. best.: de overstorting van de kopzinksttikken 
der hoofden A' en H. gelegen beoosten de Goereescbe haven, benevens 
de voorziening van de kop|ien der dammen 1, 2 en 4 aan het Flauwe 
Werk op de noordkust van (loedereede, behoorende tot de zeewerken 
in de prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in bet 10e district, 
te. 's-llage. den ingenieur te Brielle, en den opzichter Dalebout. te 
Goedereede. Aanw. 12 Sept. Raining ƒ 5000. 

Woensdag, 2 1 Kept, 
's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: bet 

wegbaggeren van de onderduikende Zeniiewijnensehc krib aan den rechter 
Waaloever, onder de gemeente üpheinert, 'tusschen de kilometerraaien 
62 en 64. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, en den 
ingenieur Stienêker. te Nijmegen. Aanw. 14 Sept. 

s - l l a g e . te 12 uren. door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van twee glaswanden ter gedeeltelijke afsluiting van de beide 
einden der groote overkapping op bet station Zwolle, lui bij den eerst
aanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 12 en 
13 Sept.. te 11 uren. Raming / 5530. 

Op onbepaalilen datum. 
Kotterdain. door parnassijiis der Israelietische gemeente: het maken 

van eenige voorbaden in het kerkelijk bad dier gemeente, Boompjes, 
ten oosten der groote svnugogc. Aanw. 29 Aug., te 10 uren. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Utrecht, 19 Aug.: het leveren van materieel 

der genie, voor het in staat van verdediging 
stellen der werken iu verschillende stellingen; 
minste inschr. waren: 
perc. 1, F. Vernimmen, Utrecht, ƒ 1222.22 

Raming i 1229.88 
» ï, Osti & Co., idem i> 1624.— 

» » 1670.62 
» 8, F. Vernimmen, idem » 1964 — 

» » 2018.70 
> 4, P. H. Hermann, idem > 2660.— 

» , 3301.20 
> 5, B. Schilte & Zonen, 

IJselstein, » 1649.39 
» » 1736.20 

» 6, J. A. G. Wessols, Utrecht, , 276.80 
» » 401.20 

• 7, Wed. Fokkcnbcrg Pijman 
& Co., Utrecht, i> 3142.20 

» i 3142.20 
Kralingen, 19 Aug.: het bouwen van eene 

nieuwe stoomboot met laadmachine, ten behoeve 
van de zahnzegonvisscherij nDoNieuweMerwede', 
voor rekening van Ten Houten en De Raadt; 
ingek. 6 bilj.; gegund aan den minsten inschr. 
B . de Ridder, te Delfshaven, voor ƒ 11,900. 

Hlllegom, 20 Aug.: het opbouwen van een 
afgebrande werk- en bergplaats, ingericht tot 
rietmatten-makerij in de buurt Wcerenstein, 
gemeente llillegom, onder beheer van den bouw
kundige Jb. Guldcinond; ingek. 9 bilj., als: 
W. llulschbos, te Bennebroek, / 1243 
J. A. Hoenderdos, » Haarlemmermeer, i 1234 
J. J. Guldetnond, » Haarlem, » 12.14 
J. v. d. Jagt, » llillegom, ,1199 
H. Adriaanse, t Heemstede, > 1187 
J. Poolman, idem, cn 

J. v. Niel. » Haarlem, • 1172 
J. v. d. Bosch, » llillegom. > 1157 
E. v. Luiken, • Heemstede, > 1138 
W. v. Ingen, ï Bodegraven, » 1096 
Gegund. I {.lining / 1148 

Óud-Yetimeer (Zeel.), 20 Aug.: het vervangen 
van 400 M 2 rijsbeslag aan den Van-llaaftenpol-
der, door glooiing van aanwezige Vilvoordsche 
steen en van nieuwe Lessineschc steen; ingek. 
4 bilj., als: 
G. Bolier. te Scherpenisse, ƒ 830 
C. Moerland, » St.-Annaland, • 694 
P. Moerland, t Stavenisse, , 020 
J. L Geluk, > Tolcn, > 576 
Gegund. 

Geuda. 20 Aug.: het herstel van de oostelijke 
Gouwekade, voor rekening van den polder Bloe-
mendaal; ingekomen 2 bilj., als: 
W. Bokhoven, te uouda, / 1376 
P. Verbrtiggcn, » Waddinksveen, » 1039 
Gegund. 

W l l n i m u n , 22 Aug.: het maken van eene 
inrichting voor tnestverzainelplaats te Arum, 
voor rekening der gemeente Wonseradeel; ingek. 
8 bilj., als: 
J. Posthuma. te Harlingen, / 1279 
F. R Feenstra, » Bolsward, » 1164 
J. J. Roode, a Makkum. » 1014 
J. Roosjen, , Kornwerd, » 946 
O. T. v. d. Weide, » Kimswerd, » 929 
P. Westra, » Arum, i> 917 
J. G. Dijkstra & Zn., » idem » 869 
J. J, v. d. Leij, D idem » 618 
Gegund. 

Waspik, 22 Aug.: het belangrijk vergrooten 
der hooipers van de firma Joh. Vermeulen & Zn., 
te Vrouwkensvaart, onder beheer van den bouw
kundige C. van Seters, te Geertruidenberg; aan
nemer D. Klcijn, te Raamsdonk, voor ƒ 3574. 

Amsterdam, 22 Aug.: het verlengen van du 
waterloopen onder het Leidscheplein, met het 
verbreeden van dit plein naar de zijde der 
Lijnhaangracht en het bouwen van een kade
muur met watverbrceding langs een deel van 
de zuidwestzijde dier gracht; ingek. 18 bilj., als: 
De Zwaan Jr. 

en Koper, te Amsterdam, ƒ 18,500 
A. v. d. Heide, » Sliedrecht, » 15.957 
M. Dcutekom, • Amsterdam, > 15,946 
I). Voordendag, > Dordrecht, > 15,700 
C. Bos, » Haarlemmermeer, > 15,469 
C. Rietsnijder, t Amsterdam, > 15.390 
W. Ambachtsheer, » idem » 16,000 
H, Rietsnijdcr, » idem » 14,475 
C. J. Hartog, » idem > 14.439 
G. D. v. Doorn, » idem » 14,400 
P. Duinker, , idem > 14,297 
Schmidt en Her

mans, » idem » 13,890 
J. J. Boekholst, > idem > 13,760 

L. Kok. te IJmuiden, f 13,734 
II. Ozinga. • Amsterdam, • 13,480 
C. Beenhakker, » Sliedrecht, » 13.169 
J. Faas, • Amsterdam, » 12.999 
G. J. F. Zuiderhoek, » idem » 12,750 

Breda, 22 Aug.: het bouwen van een hoeren
huis voor F. Feins, onder beheer van den architect 
A. Verlegh. 

Metselwerk, ingek. 4 bilj., als: 
W. v. Bnxsel, / 2412 
C. de Kanter, » 2295 
A. Voogt, » 2249 
W. de Kanter, » 2170 

Timmerwerk, ingek. 4 bilj., als: 
M. v. Sevenbergen, ƒ 1875 
J. Tirion, » I860 
W. v. Oosterhoiit, » 1848 
W. F. Reichardt, » 1712 

Massa, ingek. 6 bilj. als: 
C. v. Dongen, J 4372 
A. Voogt. » 3973 
J. 1». Kleiner, » 3920 
W. v. Oosterhout, • 3918 
J. Tirion, » 3760 
G. v. d. Velden, » 3646 

Diirdrreht, 22 Aug.: het uitdiepen van een 
gedeelte der landerijenvliet, ter lengte van on
geveer 110 M., gelegen tusschen den liroiiweisdijk 
en den Rijksstraatweg te Dordrecht, benevens 
het maken eener walbeschoeiing van gecreoso-
teerd dennenhout aldaar, niet de levering van 
de daartoe noodige materialen; ingekomen 7 
bilj., als: 
II.' P. v. Wel, te Dordrecht, f 1375 
P. v. Wijngaarden, • Papendrecht, » 1308 
1'. v. Uriel. i> Dordrecht, • 1277 
C. de Groot, » Sliedrecht, » K'96 
A. de Briiijn, » Dubbeldam, » 1070 
C. in 't Veld Dl., :i idem » 868 
C. v. Seventer & Co., » Sliedrecht, » 834 
Gegund. 

Brulnlise, 22 Aug.: bet inaken van nieuwe 
klinkerhestrating enz., in twee perceelen. 

I Perc. 1, ingek. 5 bilj., als: 
M. v. d. Linden, tc Zieriksee, / 698 
.1. v. d. Berge Jz„ » Bruinisse. • 665.80 
C. Bolier, » idem > 658 
M. Eten baai, » idem » 615 
J. .1. Capelle, > idem » 604 

Perc. 2, ingek 5 bilj., als: 
C. Bolier, te Bruinisse, / 788 
J. ,1. Capelle. » idem » 727 
M. v. d. Linden, • Zieriksee, » 725 
J. v. d. Berge Jz., * Bruinisse, » 718.60 
M. Elenbaas, » idem , 658 

H a a r l e m . 22 Aug.: het verdiepen van de 
ringvaart van den Haarlemmermeerpolder; ingek. 
3 bilj., als: 
P. Sterk, te Heukelum. ƒ 1987 
J. v. d. Heuvel Az., » Haarlemmermeer, » 1690 
A. den Breejen, » idem , 985 

Groningen, 22 Aug.: het uitvoeren van eenige 
herstellingswerken aan de lïontebrug en aan 
den walmuur langs de oostzijde van het Win-
schoterdiep onder bijlevering van al het daartoe 
benoodigde; ingek. 2 bilj.; minste inschr. II. de 
Herder, te Groningen, voor ƒ 2337. 

Helder, 23 Aug.: het verbeteren van den 
i toegang naar het fort op de Harssens, onder bet 
beheer der genie, aldaar; ingek. 11 bilj., als: 
P. Spruit, te Helder, /' 2720 
De Waard en Wijker, » idem • 2548 
J. A. Zoetelief, o idem . 2520 
.1. Duinker, » idem » 2500 
D. G. v. Doorn, » idem » 2477 
D. de Vries, » idem » 2460 
F. C. Covers, > idem • 23S5 
Gebr. Jansen. » idem » 2339 
J. Th. Beekman, • idem » 2300 
A. Bos, • idem » 2289 
Th. C. G. Moorman, » idem » 2255 
Kaming » 2600 

Onderdrndam, 24 Aug.: het doen van herstellingen aan sluizen, bruggen en andere objecten 
van het waterschap Huusingoo, in 3 perceelen; ingek. 23 bilj.. als: 

Inschrijvers en Woonplaats. perc. 2 porc. 3 

li . Jansen. Middelstum, 
B. Jansen. Westerwijtwerd. 
II. Nieland, Warfum, 
.1. Hulst, Raskwerd. 
W. D. Rotschiifer, Stedum, 
J. Pott, idem 
E. Stamhuis, Farmsum, 
S. II. Kleiner, Bedum, 
H. Moorman, idem 
T. Bos, idem 
L. Los, idem 
R. Zeef. Eenrum, 
S. Meijer, Bedum, 
II. Sm'it, idem 
R. Wieringa, Ulrum, 
H. de Wind, Zoutkamp, 
II. de Herder, Groningen, 
R. Pathuis, Gainwerd, 
F. Borgman. Balloo, 
.1. Timnier, Obergum, 
E. Heitsina. Leent, 
K. Denhof, Balloo, 
H. Poel, Leens, 

Gcund: perc. 1 aan B. Pathuis, te Groningen. 
» 2 » J. Timmer, i Obergum. 
» 3 ii F. Borgman, » Batloó. 

ƒ 2800 ƒ 2900 
2790 2750 
2625 2330 
2600 — /• 2525 2436 2600 

2400 2350 2380 
2:190 2390 2370 
2684 2184 2384 
2490 2280 2340 
2540 2380 2500 
2490 2360 2560 
2299 2268 2380 
2230 2230 2340 
2320 2425 2323 
2440 2570 — 
2286 2540 — 
2137 — — 
2082 — — 2125 2200 
2330 2180 2235 

11116 — 
1987 2175 2225 

— 1590 — 

' •-•lage. 24 Aug.: het verlengen van negen 
Riikskrihbeii, tot verbetering van de rivier den 
Usel in het Veesserrak boven Wije; ingekomen 
6 bilj, als: 
(ï. J. Mol. Kuilenburg, J 6.169 
J. H. v. tlczewijk, Lobit, » 5685 
W. de Vries, Garnwerd, » 6659 
H. A. Pauwen, West-Pannerden, » 5538 
F. E. Terwindt, Pannerden, » 4823 
Raming » 4 7°° 

Os, 24 Aug.: het bouwen van een dubbel 
woonhuis, ten behoeve der firma Simon van den 
Bergh, aldaar, onder beheer van den bouwkun
dige 11. R. Hendriks; ingek. 6 bilj., als: 
G. v. Dinther en Verhoeven, te Os, ƒ 12,334 
Nic. Kuijtc, » idem » 11.090 
Struijcken en De Bont, » Utrecht, , 10,920 
M. v. d. Biggelaar, » Os, » 10.900 
P. v. Dinther, » idem » 10,888 
F. Wagemakers, » idem » 9,748 

Foxham, 24 Aug.: het bouwen van een 
nieuw fabrieksgebouw voor P. Molema; ingek. 5 

K.'Variiers, te Sappemeer, ƒ 3684 
M. Bulder, » Hoogezand, » 2730 

J. Uniting, te Martenshoek, J 25:'6 
S. Klaassens, » Sappemeer, » 2317 
Gebr. Dieters, • Foxham, » 2177 

l.rtmi-Aiiinier*. 24 Aug.: het bouwen van 
ecu woonhuis met bouwiiiaiisseliuur, voorJb.de 
Vos, onder beheer van den architect C. A. Verheij, 
te Nieiiw-Lekkerland; ingek. 20 bilj., als: 
S. W. Rademaker, Krimpen a/d. Lek, ƒ 5139 
B. lloogerwaard. Gouda, » 4990 
W. v. Ingen, Bodegraven, » 4574 
L. v. Daalen, Ilendrik-ldo-Ambacht, » 4321 
C. dc Jong, Idem » 4291 
A. den Boer, Nieuw-Lekkerland. I 4220 
P. v. d. RoppAL Giesendam, » 4160 
W. Kloosterman. Akkooi, » 4086 
J. v. d. Berg, Ammerstol. » 4069 
A. de Gruijter. Sliedrecht, » 4000 
1>. Boef Pz., Jaarsveld, » 3938 
A. Oskam, Peursum, » 3910 

1 Chr. Kentie, Groot-Ammers. » 3860 
IT. Macdaniël, idem » 3799 
J. J. O. Woudenberg, idem » 3796 
G. Verwoerd. Langerak h/z. de Lek, » 3783 
A. G. de Kovel. Groot-Ammers, , 3782 
W. de Bic, Goudriaan, eu K, G. Voor

molen, Nieuwpoort, » 3775 
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J. R. Riïedc, Streefkerk, ƒ 8749 
Gegund. 

Haarlem, 25 Aug.: de voorziening der boor
den van het Noord-llollandsch kanaal; ingek. 2 
bilj., als: 
G. Honijk, te Purmerend, f 9584 
A. Hos, » Helder, » 8390 
Raming > 8000 

Arnhem, 25 Aug.: het verbouwen van een 
woonhuis aan den Jansbuitensinge), onder beheer 
van de architecten G. J. van Gendt en C. M. G. 
Nieraad, aldaar; ingek. 9 bilj., als: 

Zwolle. 26 Aug.: het vernoegen en verzwa
ren van een gedeelte, lang 580 M., van den 
rechter Wetermgsdyk achter het landgoed 
Soerseloo, van af het in '86 verhoogde dijkvak 
tot de Lentherzijl, voor rekening van liet 6e 
dijksdistnct; ingek. 9 bilj., als: 

J 
H. v. d. Sand. 
G. Liefting, 
J. H. v. Riel, ! 
II. Rolder, 
H. T. Roelofs Jr., 
l i . A. Roskam, ] 
J. v. Hurk, Oosterboek, 

en YV. Wissing, i 
Gebr. v. Daalen, i 
L. B. Hasselbach, • 

Amsterdam: 25 Aug 
terrein voor den bouw .au een uingazijn van 

Seneesmiddelen te Amsterdam, onder het beheer 
er genie, aldaar; ingek. 20 bilj.; 

hoogste insehr. C. .1. Ilartog, Nijmegen, f 22,657 
minste » N. v. Haaren, 's-Bosch, o 14,450 
Raming » 20,000 

Harllngen, 25 Aug.: het amoveeren en weder
opbouwen van de brugwachterswoning bij de 
Prins-Hendriksbrug; ngek. 11 bilj., als' 

te Arnhem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

16.683 
15,439 
15,344 
14,560 
14.500 
14,397 

13.850 
13,843 
13,777 

het inrichten van een 
van een magazijn van 

J Almenum, 
i Harlingen, 

» idem 
i Midlum, 
i Harlingen, 

i idem 
' idem 
' idem 

idem 
Arum, 
Harlingen, 

ƒ 1300 
» 1292 

> 1249 
» 1218 
• 1198 

t 1198 
» 1153 
» 1141 
» 1139 
> 1038 
» 998 

J. de ,lonu, 
A. de Vries, 
H. Leeksnia, en A. 

Zeilmaker, 
G. Anema, 
A. Nauta, 
A. Sluik en H. Kerk

hoven, 
Y. B. v. d. Wal, 
Joh. Langenhorst, 
L. Sti-ak, 
Wcstra, 
Joh. Huisman, 
Gegund. 

's-llage, 25 Aug.: het bouwen van een ont
smettingslokaal voor den dienst van het loods
wezen te Vlissingen, daartoe gebruik makende 
van het aldaar aanwezig materiaal, afkomstig 
van een gebouwtje, gediend hebbende tot hulp-

Sistkantoor te Amsterdam; minste insehr. D. 
ijl, te Vlissingen, voor ƒ 1383. 
ZulTen, 26 Aug.: het bouwen van een kantoor 

en woning voor den rijksontvanger der directe 
belastingen, te Gendringen; ingek. 11 bilj,. als: 
A. Gieskes, Azewiin, ƒ 10,685 
B. J. Wichers en Jac. Etmans, Lobit, » 9.677 
W. Wissing, Arnhem, » 
H. J. Masselink, Doetichem, > 
F. A. Warnclink, idem » 
C. ter Haar, Winterswijk, » 
C. Eckhardt, Almeloo, s 
B. Dahlhaus, Gendringen, » 
A. v. Raaij, Ulft, > 
G. Rosier Cz., Gendringen, > 
Gebr. Landeweert, Zutfen, » 

Hussum, 26 Aug.: het bouwen van eene villa 
in het Nassaupark, onder beheer van den archi
tect J. F. Everts; ingekomen 9 bilj., als: 
E. Salt/lier •» UI' 

3,888 
8,387 
8,337 
8,200 
7,865 
7,828 
7,777.77 
7,696.68 
7,343 

E. Saltzher, 
P. Visser, 
L. B. Majoor, 
C. v. Norren, 
E. J. Jurriëns, 
M. v. d. Heijden, 
E. v. Klaarwater, 
W. Schipper, 
G. Teunissen, 

's-llage, 26 

te Hilversum," ƒ 6485 
. Huizen, » 6430 
• Bussum, » 6345 
» idem » 6343 
» Naarden, » 6300 
» Bussum, » 6240 
o idem » 6150 
> idem » 5901 
> idem • 5800 

Aug., onder beheer van het 
ministerie van waterst.: lo. het herstellen en 
verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdee
ling Utrecht; ingelt. 6 bilj., als: 
E. M. Giessen. Amsterdam, / 797 

777 
777 
694 
090 
677 
920 

P. v. Essen, Halfw. e, 
W. v. Dijk, Jutfaas, 
K. Sneyders de Vogel, Schiedam 
.1. Schouten, Vianen, 
A. W. Wildbergh, Bunnik, 
Raming • » ' 

2o. liet herstellen en verbeteren van Rijks-
telegraaflijnen in de afdeeling Amsterdam; ingek. 
8 bilj., als: 
C. V. lïoven, Nieuweramstel, 
F. v. Tetteroode, Amsterdam, 
W. v. Dijk, Jutfaas, 
E. M. Giessen, Amsterdam, 
A. VV. Wildberg, Bunnik, 
P. v. Essen, Halfweg, 
D. Kramer, Schagen, 
K. Sneijders de Vogel, Schiedam 
Raming 

f 1087 
» 960 
u 95G 
> 947 
e 927 
» 887 
» 835 
» 835 
» 1150 

J. Eenkhoorn, ~ te Genemuidcn, 
E. J. Harmsen, » Zwolle, 
II. J. Schrijver, » Westenholte, 
H. Eenkhoorn, s Genemuiden, 
H. Ricntjes, » Heinoo, 
H. Roseboom, » Hattem, 
M. v. Drie, » Amersfoort, 
A. Visscher, » Genemuiden, 
11. Mullink, » Zwolle, » 332 
Gegund. 

Amsterdam, het bouwen van een fort aan 
den Pampus, onder het beheer der genie, is 
onderhands gegund aan L. Kalis Kz., te Sliedrecht, 
voor / 280,000 

ƒ647 
i> 636 
» 492 
» 486 
» 412 
» 409 
» 400 
» 387 

B I J V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 3 SEPTEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 5 Sept. 

Maastricht, te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen eener Rijks-hoogere-
burgerschool, benevens gymnastieklokaal en conciërgewoning te Venloo. 
Inl. tig den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage. 
Aanw. gehouden. Raming f 53,000 (herbesteding). 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het bouwen van eene openbare lagere school der le klasse, voor 

600 kinderen, op een terrein aan de Kattenburgervaart; 
2o. het bouwen van een kademuur langs De-Ruijterkade (oooterhoofd) 

van de zwem- en badinrichting aldaar, tot de brug over de oostelijke 
doorvaart tusschen de Stationseiïanden. (Zie advert, in n°. 35.) 

Stad-Delden, te 12'1, uren, door burg. en weth. van Ambt-Delden: 
het verbouwen, vergrooten enz. van het schoollokaal te Hengevelde, 
onder die gemeente. Aanw. te 8', uren. 

Groningen, te 12',, uren, door burg. en weth.: het verbouwen 
van het schoolgebouw aan den Boteringesingel, onder bijlevering van 
alle daartoe noodige bouwstoffen enz. 

Kampen, te 1 uur, door buig. en weth.: 
lo. het doen van eenige onderhoudswerken aan de directeurs- en 

opzichterswoning en de gebouwen op het terrein der gasfabriek. Ra
ming /" 616; 

2o, de levering van bekapte Belgische straatkeien, in 2 perc, en van 
hardsteenen gootboorden in 1 perc. 

Dieren, te 5 uren, door den architect M. K. Smit, in het lokaal der 
Jongelingsvereeniging: het bouwen van een pastorie, aldaar. Aanw. 
gehouden. 

Dinsdag, • Sept. 
Helder, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau aan het Westplein: het doen van verbeteringen 
van ondergeschikt belang aan verdedigingswerken in de stelling van 
Helder. Bilj, inzenden uiterlijk 5 Sept., vóór 3 uren. Raming ƒ8560. 

Sneek, te 11 uren, door burg. en weth. van Wymbritseradeel: 
het verven van bruggen, woningen enz., in 8 perceelen. Inl. bij den 
opzichter P. F. Postma, te Woudsend. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 463, het maken van eene 
goederen bergplaats en het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels 
met bijkomende werken op het station Tegelen. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 3830. (Zie advert, in n'. 34.) 

Vreeland (Utr.), te 2 uren, door burg. en weth.: het herstellen van 
de dubbele ophaalbrug en de remmingen, gelegen over en in de rivier 
de Vecht. Inl. bij den opzichter H. G. de Kort, te Ouderamstcl. Aanw. 
8 Sept., te 10 uren. Raming f 1760. 

Breda, te 7 uren, door den architect J. A. Oomes, in het koffiehuis 
van C. Maas: het bouwen eener bergplaats op een terrein aan de Nieuwe-
Dieststraat. Aanw. gehouden. 

Woensdag, 5 Sept. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen der strekdammen nos. 641, 677 en 680, gelegen in de rivier 
de Lek, onder de gemeenten Willige-Langerak, provincie Utrecht, 
en Berg-Ambacht, prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur Van 
Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Musquetier, te Utrecht en den opzichter 
Loell', te Schoonhoven. Aanw behouden. Raming ƒ 11,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van oevervoorziening en het leveren en plaatsen van meerpalen 
langs het verruimde gedeelte van den Vaartschen Rijn, tusschen het 
huis de Liesbosch en het huis de Wiers, onder de gemeente Jutfaas, 
prov. Utrecht, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofd
ingenieur Wellan en den ingenieur Kemper, beiden te Utrecht Aanw. 
gehouden. Raming f 8000. 

Weerden, te 11 uren, door dijkgraaf en hosgheemraden van het 
Groot-Waterschap van Woerden, in het gemecnelandshuis: het doen van 
herstellingen aan den Hnogen-Rijndijk, langs Barwoutswaarder, zijnde 
het 6e dijkvak, loopende van de Ossenbrug tot aan Schotvarken. Inl. 
bij den fabriek-landmeter N'. A. Swanenburg. Aanw, 6 Sept., te 10 uren. 

Weromels, te 11 uren, door burg. en weth. van Hennaarderadeel: 
het slatten van een gedeelte der Ytenservarrt, ter lengte van ongeveer 
200 M., in 2 perceelen. Inl. bij den gemeente-opzichter D. Wijma, te 
Wommels. Aanw. 6 Sept., te 2 uren. 

Haastrleht, te 12 uren, door het burgerlijk armbest.: het bouwen 
van een nieuw hospitaal met bijbehoorende werken. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 176.000. 

Bolsward, te 12 uren, door burg. en weth.: het herstraten van 
een gedeelte van den «Grooten Dylakker". Aanw. gehouden. 

Donderdag, H Sept. 
Amsterdam, te 11 uren, door den vice-admiraal, directeur en kom-

mandant der marine: de levering van: 
lo. vlaggelijnen, Engelsen fabrikaat; 
2o. minerale oliën; 
So. het wijzigen van anker- en seinlantarens en levering van waar-

1ooglazen. 
Woudrirhem, te 12 uren, door burg. en weth.: het verbouwen der 

onderwijzerswoning in de kom der gemeente. Aanw. 4 Sept., te 4 uren. 
Enkhuizen. te 1 uur, door burg. en weth.: het maken en stellen 

van een ijzeren lichtopstand op den zuidelijken havendam, ter vervanging 

van den houten lichtopstand, aldaar. Aanw. gehouden. Raming f 5000. 
(Zie advert, in n°. 34.) 

Zaandam, te 1 uur, door de commissie van het fonds van wijlen J. 
de Hoop, in het gemeentehuis: het uitvoeren van verfwerk aan de brug 
over de Zaan. 

Zaandam, te 1 uur, door burg. en weth.: het verrichten van verf
werk aan eenige gemeentcgebouwen. 

Amsterdam, te l ' / i uren, door de Nederlandsche Bouwmaatschappij, 
aan het kantoor hoek Binnenamstel 342: het tot óp 20 cM. -f- A.P. op-
hoogen van een bouwterrein, gelegen aan de Ceintuurbaan, tegenover 
het Sarphatiparlt. Aanw. 6 Sept., te 2 uren. 

Philippine (Zeel.), te 3 uren, door het best. van den Vergaertpolder, 
ten huize van N. Voerman: het leggen van#l2,0OO M* winterkrammat, 
op den zeedijk van den Vergaertpolder. 

Kampen, door burg. en wetn.: het aanleggen der prise d'eau, het 
hoogreservoir, het pompstation, woningen en verdere bijkomende werken 
in de heide te Wezep. Aanw. 5 Sept., te 1';, uren. 

Marken-BInnen, door dijkgraaf en heemraden van het waterschap 
de Starnmeer en Kamerhop, bij den dijkgraaf J. Koster: de levering van 
250 stère grint, aan groote en kleine hoopen, franco aan den wal, aldaar. 

Vrijdag, « Sept. 
's-Bosch, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in liet gebouw op den Uilenburg: het doen van voorzieningen 
aan de Papenbrilkazerne, te 's-Bosch. Bilj. inzenden uiterlijk 8 Sept, 
vóór 3 uren. Raming ƒ 1250. 

Dordrecht, te 11 uren, door het hest van het waterschap Mijns-
heerenland van Moerkerken, in het koffiehuis van L. van Dongen, aan 
het Scheflërsplein: het maken en leveren eener basaltglooiing langs den 
oever der rivier de Oude-Maas, ten westen der haven te Putterhoek, 
ter lengte van 225 M. Inl. bij den fahrieklandmeter II. Beljers, te 
Puttershoek. Aanw. 7 Sept, te 3 uren. (Zie advert, in »°. 35.) 

Baarn (Utr.), te 11 uren, door burg. en weth.: het leveren en ver
voeren van 150 stère grint. 

Teterlngen (bij Breda), te 7 uren, door den architect A. Verlegh, in 
het koffiehuis van P. Hoeks: het afbreken van een looierij en het 
wederopbouwen van een beneden- met bovenwoonhuis in den Terheiden-
schen hoek. Aanw. gehouden. 

Zaterdag, 10 Sept. 
Adorp (Gr.), te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verlagen van den overreed van den Reitdiepsdijk in den weg 

van Adorp naar Wierummerschouw; 
2o. herstellen, verhoogen enz., van de opslagplaats te Wierum aan 

het Reitdiep. 
Aanw. 8 Sept., te 11 uren. 
Sneek, te 12 uren, in het koffiehuis van S. Hoogerhuis: het bouwen 

van 20 woningen voor de coöperatieve vereeniging Selfhelp, te Sneek. 
Inl. bij den architect J. Ph. Hogendijk, aldaar. 

Wagenlngen, te 12 uren, door den architect S. Bitters, in het hotel 
Stonk: het bouwen van eene sigarenfabriek met de bijlevering van alle 
daarbij behoorende materialen. Aanw. 8 Sept., te 9 uren. 

nul lum , te 5 uren, door regenten van net armhuis: het maken van 
eenige veranderingen aan het armhuis. Aanw. 8 Sept., te 9 uren. 

Haandag, 11 Sept. 
's-Hage, te l l 1 , , oren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het leveren en aanbrengen van leidin-

fen voor waterverbruik en brandblussching in de gebouwen en terreinen 
er Polytechnische school te Delft, met alle daartoe behoorende werken 

en in aansluiting met het buizennet der Delftschc waterleiding. Inl. 
by den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz-, te 's-Hage. 
en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te 
Leiden. Aanw. 5 Sept., te 1 uur. Raming / 6850. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van twee 
openbare lagere scholen der eerste klasse, op een terrein aan de Da-
Costastraat, hoek Potgieterstraat. (Zie advert, in n°. 36.) 

Langweer (Fr.), door burg. en weth. van Doniawerstal: het leveren 
van pl. m. 410 stère grint cn 96 stère macadam. 

Dinsdag, 18 Sept. 
Utrecht , te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 464, het afbreken der 
in regelwerk uitgevoerde buitenwanden, benevens de scheidingswanden 
tusschen middengebouw en vleugels, van af de verdieping van net hoofd -gebouw, en het vervangen daarvan door gemetselde ringmuren en 

uitenmuren met daarmede in-verband-staande werken, op het station 
Oldenzaal. Aanw. 6 Sept., te 12 uren. (Zie advert, in tfl. 36.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappy tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 466, het afbreken van 
wachtershuisjes en het maken van wachterswoningen met eenige daar
mede in-vei band-staande werken, ten behoeve van den spoorweg Breda— 
Bokstel. Aanw. 5 Sept. te 1 uur, te Gilze-Rijen. Raming ƒ 29,000. 
(Zie advert, in n'. 36.) 

Gendringen (Geld.), te 4 uren, namens de Ned. Gereformeerde gem. 
(doleerende), bij Keuper aan de Bontebrug: het bouwen van een hulp
kerk. Aanw. 13 Sept., te 3 uren. 

Weeasdag, 14 Sept. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in de rivier de Maas, onder de gemeente 
Ohe en Laak, hertogdom Limburg, tusschen de kilometerraaien 56 en 
58. Inl. by den hoofdingenieur Van Diesen, tc 's-llage, den ingenieur 
Verweij, te Vucht, en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 7 
Sept., Raming f 8700. 

s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Dordtsche Kil, tusschen de 
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kilometerraaien 125 en 127, onder de gemeenten Dubbeldam en 's-Gra-
vendeel, behoorende tot de werken dei- Dordtsche waterwegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom 
en den oplichter De Kiewit, beiden te Dordrecht. Aanw. 7 Sent 
Raming f 15,000. v 

Neusen, te 11 uren, dooi' den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Bergcn-op-Zoom, in het hotel »Rotterdam", bij P. F. Standaert: het 
herstellen van stormschade te Neuzen. Bilj. inzenden uiterlijk 13 Sept., 
vóór 3 uren, bij den opzichter van fortificatiën, aldaar. Raming f 1700. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het uit
diepen van een gedeelte der snoorweghaven te Staveren cn het ver
richten van eenige teer- en verfwerken, aldaar. Inl. bij den eerstaan
wezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 6 en 7 
Sept.. te 11 uren. Raming 1 6540. 

•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
leveren en carboniseeren van eikenhout voor wissels en van dwarsliggers 
en het kopen van eiken dwarsliggers, in twee perceelen. Inl. aan het 
bureau der spoorwegen, te 's-Hagc. Raming: perc. 1 I 8500. nerc. 
2 ƒ 1300. 1 

Donderdag, I.» Sept. 
's-Besch, te 10 uren. door burg. en weth.: hot opruimen van ondiepten 

in de westelijke gracht, deel uitmakende van de rivier de Dommel. 
Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. 10 Sept., te 10 uren. (Zie 
advert, in n°. 36.) 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: dc levering 
van het ijzerwerk voor de onderstellen van platte-, langhout- en zand-
wagens, met en zonder rem, allen ten dienste der Staatsspoorwegen 
op Sumatra. 

Vriidag, IA Nept. 
Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het doen van 
voorzieningen aan het ambulance-magazijn, te L'treeht. Bilj, inzenden 
uiterlijk 15 Sept., voor 3 uren. Raming ƒ 1250. 

'a-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbetoren van rijkstelegraallijnen in dc afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der rijkstelegraaf 
te 's-Hage, cn den inspecteur tc Arnhem. Raming ƒ 1440. 

Haandag, I » Nept. 
'•-Hage, te l l 1 / , uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de overstorting van de k»|«jukstukken 
der hoofden A 1 en B, gelegen beoosten de Goereesche haven, benevens 
de voorziening van de koppen der dammen 1, 2 en 4 aan hel Flauwe 
Werk op de noordkust van Goedereede, behoorende tot de zeewerken 
in de prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, 
te 's-fiage. den ingenieur te Briellc, en den opzichter Dalebout, te 
Goedeieede. Aanw. 12 Sept. Raming ƒ 6000. 

Amsterdam, te 2 uren. door het centraal-administratiegebouw der 
Holl. IJzeren S|KX>rwcgmaatschappij: Bestek no.411, het maken vaneen 
doorgang inet gemetselde landhoofden, ijzeren kolommen en bovenbouw 
in den Rijswijkschen straatweg, met bijkomende werken, te 's-Hage, in 
2 perceelen. Raming: perc. 1 ƒ 33,800, |ierc. 2 ƒ 18,500. 

Woensdag, 21 Nept. 
's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

wegbaggeren van de onderduikende Zennewijnenscho krib aan den rechter 
Waaloever, onder de gemeente Ophemelt,' tusschen de kilometerraaien 
62 en 64. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, en den 
ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 14 Sept. 

s-llage, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
voortzetting der normaliseeriiig van den hencdenmond der Nieuwe-
Merwede, met de uitvoering van eenig baggerwerk, aldaar, Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom en 
den buitengewóón-opzichter Bonen, beiden te Dordrecht. 

's-Hage, te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van twee glaswanden ter gedeeltelijke afsluiting van de beide 
einden der groote overkapping op liet station Zwolle. Inl bij den eerst
aanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 12 en 
13 Sept.. te 11 uren. Raming / 6530. 

Vrijdag, IS Nept. 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het bevestigen van twee corps-
morts aan in de buitenhaven van het kanaal door Walcheren, te 
Vlissingen, te leveren en te plaatsen schroefankers. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het l i e district, tc Middelburg, en den ingenieur, te 
Vlissingen. Aanw. 17 Sept, te 1 uur. Raming ƒ 1150. 

's-Hage, tc 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen en ingraven van twee telegraafkabels onder den grond en onder 
water te Amsterdam. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch 
beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, en bij den inspecteur, tc Amster
dam. Raming ƒ 660. 

Woensdag, IN Nept. 
's Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een krib en een daaraan aansluitenden stroomleidenden dam 
aan het benedeneinde der Vischplaat, alsmede het doen van opruimingen 
in het bed der rivier de Amer, onder de gemeente Made-en-Drimmelen, 
provincie Noord-Brabant, tusschen de kilometerraaien 61 en 68, behoo
rende tot dc werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier 
de Maas. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van den 
Maasmond, tc 's-Bosch. Aanw. 21 Sept, te l l 1 / , uren aan de haven van 
Lage-Zwaluwe. Raming / 98,000. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
afbreken en daarvoor in de plaats maken van een gedeelte der fun-
deeringswerken voor de ijzeren overkapping, met bijkomende werken, op 
het Centraal-personenstation te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 20 en 21 Sept., 
te 11 uren. Raming ƒ 188,700. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Utrecht, 20 Aug., voor rekening der ge

meente: lo. de vernieuwing en herstelling van 
schoeiingen en kaaimuren, enz.; ingekomen 8 
bilj., als: 
p. Leenders, te Utrecht, ƒ 903S 
J. Krachten, i idem > 8989 
E. Scheepbouwer, > idem > 8989 

Onderhands gegund aan E. Scheepbouwer, 
voor ƒ 8639. 

2o. de aanleg van rioleeringen, bestratingen 
enz, op verschillende plaatsen; ingekomen 4 
bilj, als: 
J. Fruitier, te Utrecht, ƒ 4600 
P. Leenders, > idem > 4518 
J. Krachten, 1 idem > 4386 
E. Scheepbouwer, i idem » 4088 
Gegund. 

Kampen, 24 Aug.: het leveren van grijze 
straatklinkers, (Waalvorm); ingek. 2 bilj., als: 

ferc. 1 perc. 2 
00,000 60,000 

vlakke weinig ge-
straat- trokken straat
klinkers klinkers 
p. 1000 p. 1000 

Wed. H. C. v. Heukelom, 
Kampen, / 11.85 f 11.85 

Wed. B. Berends ten 
Kate, idem 11.80 11.80 
Gegund aan Wed. H. C. v. Heukelom. 
Gorredijk, 25 Aug.: het verven der scholen 

te Beetsterzwaag en Terwispel, in 2 perc. 
Perc. 1, ingek. 4 bilj., als: 

H. J. Altstein, te Gorredijk, / 468 
B. E. Maat, » Beetsterzwaag, i 397 
T. v. d. Meulen, • Terwispel, • 365 
H. R. Kirkenier, > Beetsterzwaag, i 294 
Gegund. 

Perc. 2, ingek. 7 bilj. als: 
B. E. Maat, te Beetsterzwaag, ƒ 384 
H. J. Altstein, > Gorredijk. i 845 
R. v. d. Wal, > Mildam, > 291 
T. v. d. Meulen, » Terwispel, » 2S9 
H. R. Kirkenier, » Beetsterzwaag, » 254 
G. F. Landmeter, » Gorredijk, » 288 
P. Rudolphi, » Lippenhuizen, > 222 
Gegund. 

Tolen , 26 Aug.: het bouwen van een steenen 
duikersluis enz, in dc contrescarpe, ten behoeve 
van den oesterput van L. A. Paardekooper 
Overman; ingekomen 20 bilj, als: 
J. C. Beaufort, Wemeldinge, / 8780 
B. den Exter v, d. Brink, Krabbendijke, > 8699 
F. Schijf, Ovezande, • 3300.60 
L. Peeters, Kwadendamme, •• 3299.50 
P. Schijf, Ovezande, » 3299.60 
A. Mijnheere, Kloetinge, » 3267 
D. v. Hiele, Tolen, I 3100 
J. v. Wijngaarden Eindhout, idem » 8086 
C. Lammerse, idem » 3073 
C. de Wilde Az, Kattendijke, » 2987 
H. M. v. Besooijen, Scherpenisse, • 2960 
C. D. Bolier, idem » 2967 
L. J. Geluk, Tolen, > 2827 
H. Hoppenbrouwers, Willemstad, » 2733 
P. Dronkers, Kapelle, i 2699 
A. Goedegebuure, Hansweerd, • 2637 
P. J. Visser, idem i 2625 
M. de Regt, Ierseke, < 2540 
L. Laban, idem • . » 2524 
L, Lenoir, Willemstad, > 2439 
Gegund. 

Vlaardingen, 27 Aug.: het verplaatsen en 
daarstellen van het machinegebouw en kolen-
loods in de Overbrugsche polders; ingekomen 15 
bilj, als: 
J. v. Balm, te Hendrik-Ido-Ambacht, ƒ 4356 
A. v, d. Ruit, • Vlaardinger-Ambacht, > 4196 
G. v. d. Vlugt, > Maasland, » 3877 
Dk. de Lange Sr.,» Vlaardingen, » 3496 
K. Prins Thz, > Sliedrecht, » 3480 
A. J. Versteve, » Vlaardingen, > 3429 
M. den 11 raberen 

L. v. d. Snoek, » idem » 3427 
A. Schilder, » Vlaardinger-Ambacht, » 8406 
Gebr. v. d. Berg, > Vlaardingen, i 3399 
K. v. d. Vlis, • idem . 8897 
T. v. Santen, > idem > 3325 
Weiland en 

Kornaat, » idem » 8210 
E, Blok, i idem • 3196 
E. Dorsman, » idem » 8129 
B. v. d. Hoeven, > idem » 8000 

Nleuwepekela. 28 Aug.: het bouwen eener 
boerenbehuizing voor W. Wortelboer, onder be
heer van den architect C. Brill; ingekomen 6 
bilj, als: 

B. Wildeboer, te Opwierda, ƒ 1680 
H. Tonkens, s Stadskanaal, > 1(95 
H. P. Geertsema, » Nieuwepekela, • 1394 
A. Oldenburger, • idem » 1387 
H. Hulzebos, > idem > 1366.66 
A. Hulzebos, > idem s 1360 

'•-Hage, 29 Aug.: het bouwen eener bouw
manswoning met aanhooren in den polder 
Akkersdijk, aan den Rotterdamschen straatweg, 
onder beheer van den architect-ingenieur F. A. 
van Setcrs: ingek. 19 bilj, als: 
W. v. Ipenburg, te Delft, / 34,100 
\V. v. Leeuwen, » Hellevoetsluis, » 83,930 
H. v. Bergen Hene

gouwen, » 's-Hage, » 33,250 
J . 1 . Werdes, » idem » 33.250 
A. C. Paardenkooper, > idem » 82,980 
H. J. Nederhorst, » Gouda, » 32,900 
R. Hollander, > idem » 32,800 
W. Bokhoven, » idem » 32,495 
A. de Haan, » Rotterdam, • 29.998 
Gebr. Houtman, » 's-Hage, » 28,984 
G. v. 't Woud, » Vrijenban, » 28,000 
A. Reineveld, » Vlaardingen, » 27,890 
D. J. Houtzagers, » Delft, » 27,600 
A. v. d. Loo, » Ketel, » 27,760 
Wed. G. Camesie, J Rotterdam, » 27,466 
E. Blok, » Vlaardingen, » 25,996 
M. C. de Bruijn, n Oversehie, » 26,855 
Groenewegen, » Nootdorp, » 24,770 
Jb. Drinkwaard, » Ketel, » 18,555 

Leeuwarden, 29 Aug.: het bouwen van: 
10. 10 arbeiderswoningen; 2o. 14 arbeiderswo
ningen, onder beheer van den architect J. D. 
Bruns; ingek. 20 bilj, als: 

lo. 2o. 
A. J. de Boer, Leeuwarden, f 7700 f 10500 
A. E. Ringnalda, idem 7999 10367 
A. Hakker, idem 7660 10060 
P. Kuurstra, Franeker, 6989 9800 
D. Smit, Leeuwarden, 7463 9764 
M. Dalstra, idem 7363 9763 
Van Erp, idem 7637 9750 
S. Erich, Dokkum, 7379 9516 
E. v. d. Kooi, Leeuwarden, 6990 9500 
11. Beekman, Leeuwarden, 6108 8681 
S. A. Nieuwland, Marsum, 6650 8500 
S. de Boer, Lippenhuizen, 6370 8260 
C. Schicre, Boornbergum, 6192 8125 
A. J. v. d. Mei, Berlikum, 5608 7916 
M. P. Swierstra, Engelum, 6094 7696 
Y. Nijsloot, Leeuwarden, 6960 7660 
A. Schmidt, idem 6775 7557 
W. v. d. Leen, idem 5908 7418 
C. F. Schwaner, idem 5817 7417 
F. Kuipers. idem 5600 7200 

Het werk sub 2 is aan den minsten inschr. F. 
Kuipers, te Leeuwarden, gegund. 

Amsterdam: 29 Aug.: het maken van een 

Sebouw met etagewoningen, Stadhouderskade bij 
e Vondelstraat no. 16, onder beheer van den 

architect J. van Looy; gegund aan den minsten 
inschr. J. F. Prenzler, voor ƒ 45,816. 

Hoorn, 29 Aug.: het verbouwen van de Herv. 
kerk; ingek. 8 bil].; minste inschr. Huisman, te 
Rotterdam, voor / 11,234. 

Ellekom, 30 Aug.: het bouwen van een 
heerenhuis te Steeg, onder beheer van den 
architect Brink Evers; ingekomen 10 bilj, als: 
H. A. Welsing, te Brummen, ƒ 6338 
A. v. Dijk, » Steeg, » 6295 
G. Boerstoel, » Brummen, » 6269.60 
H. Beumer, » Steeg, » 6165 
H. Steltenberg, » Dieren, » 6097 
L. Enklaar, » idem i> 6067 
II. Enklaar, » idem t 6058 
G. J. Rutgers, » Ellekom, i 6900 
G. Kelderman, i Steeg, » 6861 
J. de Witt. » Dieren, » 5778 

Niet gegund. 
Assen. 30 Aug.: het onderhouden van- en 

het doen van eemgc vernieuwingen en herstel
lingen aan de gehouwen van net provinciaal 
bestuur en het hotel van's Konings Commissaris 
te Assen, van den dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tot cn met 31 Dec. '88; ingek. 8 
bilj, als: 
J. P. Broekcma, te Assen, ƒ 4164 
G. B. Broekcma, » idem • 4068 
D. Neisingh, » 'dem » 3997 
Harco Winters, » idem » 3965 
lik. de Vries. » idem » 3863 
D. B. Wicring, » idem » 3860 
J. Jonker en J. H. Engelhart, » idem » 8798 
H. Jalvingh cn H. Smallenbroek, > idem » 3673 
Raming , _ , » *'00 

Rotterdam, 81 Aug.: het afbreken van 8 
huisjes aan de Nadorststraat te Rotterdam en 
het daarterplaatse bouwen van zeven huizen, 
onder beheer van de architecten Muller en 
Droogleever Fortuijn; ingek. 14 bilj, als: 

A. F. Spruijt, 
Pelt en Hakkert, 
A. de Haan, 
H. v. d. Sande, 
A. Looimans, 
A. G. Sondermeijer, 
H. Degens Jr, 
P. Bleijenburg, 
Gouverne cn Boon, 
H. Breur, 
Joh. de Vries, 
Am. v. Meer, 
B. Hooijkaas & Zn., 
J. F. Engel & Zn, 

s-Hage, 81 Aug. 

/ 36,326 
» 85,569 
» 84,200 
» 84,157 
» 83,847 
> 83,222 
» 31,938 
» 31,739 
• 31,508 
I 31,148 
» 31,050 
» 30,600 
» 30,587 
» 30,545 

het aanbrengen van een 
rijsbeslag met puinhestorting tegen het in '86 
afgegraven gedeelte van den linkeroever van den 
Neder-Rijn, in de gemeente Maurik; ingek. 8 
bilj., als: 

te Kuilenburg, 
» Nieuwaal, 
» Gorichem, 
» Maurik, 
» Sliedrecht, 
a Giesendam, 
» Rossum, 
» Giesendam, 

te Rotterdam. 
» idem 
ti idem 
» idem 
> idem 
» idem 
> Dordrecht, 
» Rotterdam, 
i idem 
» idem 
» Kralingen, 
» Zevenbergen, 
» Rotterdam, 
» idem 

G. ,1. Mol, 
H. v. Anrooy Jz, 
11. Dubbeldam, 
A. S. de Vree, 
S. Bakker, 
G. de Hoog, 
W. P. de Vries, 
T. de Groot, 
Raming 

Helft, 31 Aug. 

f 630 
> 840 
• 270 
» 248 
» 700 
» 523 

260 
840 

ƒ 2723 
» 2600 
i> 2494 
i> 2400 
> 2390 
• 2382 
i 2360 
» 2138 
> 2600 

voor rekening van het hoog
heemraadschap Delfland; minste inschr. waren: 
lo. de aarde-, rijs- en rietbeslagwerkcn aan 
de hooge boczemkade van het stoomgemaal Van 
der Goes, B. de Waerd, te Nieuwenhoorn, ƒ 765 

2o. het uitdiepen van boezemwateren, in 8 
perceelen; 
perc. 1, L. J. Berkel, Schipluiden, 

i 2, dezelfde, 
» 3, dezelfde, 
» 4, J. Bakkencs, 's-Gravezandc, 
v 6, dezelfde, 
» 6, L. .1. Berkel, Schipluiden, 
i» 7, clezelfde, idem 
» 8, M. v. Bassen, idem 
8o. de leverantie van zware rijsmaterialen, Jb. 

Kalis Kz, te Sliedrecht, f 1988. 
4o. idem van 300 last lichte stortsteen, Kloos 

en Van Limburgh, te Rotterdam, ƒ 1462. 
Arnhem, 31 Aug.: de verbouwing van perceel 

16 in de Koningstraat, onder beheer van den 
architect D. Geijsbeek Molenaar; ingekomen 8 
bilj, als: 
H. v. d. Sand, te Arnhem, 
G. Lieftink, > idem 
Gebr. v. Daalcn, » idem 
J. P. Welsing, » idem 
J. v. IIui k, Oosterbeek, 

en W. Wissing, » idem 
B. Bolder, i> idem 
J. II. v. Riel, • idem 
D. A. Roskam, » idem 

De gunning is in beraad gehouden. 
Onderdendam, 81 Aug.: het aanbrengen van 

rijsbeslag op den verlengden leidijk te Zoutkamp, 
met aanhooren, voor rekening van het water
schap Hunsingoo; ingek. 1 bilj. van R. Pathuis, 
te Garnwerd, voor f 864. Gegund, 

Deventer, 1 Sept.: het doen van voorzienin
gen aan het militair hospitaal te Deventer; ingek. 
10 bilj, als: 

te Deventer, 
i idem 

12,987 
12,708 
12,370 
12,036 

11.990 
11,900 
10.944 
10,852 

Pot Jz, 
B. v. d. Worp, 
G. Peteri Cz, 
G. v. d. Berg, 
J. E. Rood, 
A. Feberwee, 
H. B. Lepping, 
E. v. d. Woerd Jz, 
G. v. Unen, 
K. A. v. d. Berg, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Zwolle, 
idem 

ƒ 2680 
» 2640 
> 2158 
> 2452 
i 2449 
.) 2297 
i) 2259 
» 2219 
> 2190 

2190 
Laatstgenoemde bij loting als aannemer voor

gedragen. 
Raming f 2400 

's-Bosch, 1 Sept.: voor rekening der provincie 
Noord-Brabant: lo. het vervangen vandegrint-
baan door eene keibestrating op een gedeelte 
van den provincialen weg ran Werkendam naar 
Dusscn te De-Werken; ingek. 8 bilj, als: 
G. v. Oord, 
Corn. Smits, 
H. W. Swets, 
B. v. d. Heuvel, 
M. v. Gooi, 
Jac. Elshout, 
A. v. d. Heuvel Lz , 
(i. W. Metsers, 
Gegund. 
Raming 

2o. het vervangen van de grintbaan door eene 
keibestrating op een gedeelte van den provin
cialen weg van Best naar Oorschot; ingekomen 
8 bilj, als: 

te Werkendam, ƒ 5730 
• De-Werken, » 5373 
• Hardinksveld, 1 5058 

Werkendam, » 50-47 
» Woudriehem, » 5016 

üieson, 1 4Ö89 
Werkendam, » 4874 

• Ginneken, » 4745 

/ 515& 



B I J V O E G S E L 
DE OPMERK ER. 

A. Looimans, 
M. de Koning, Best, 

en J. Schonk, 
J . M. v. Gasselt, 
G. W. Metsers, 
W. v. Lee, 
J. de Laat, 
H. J. Troupin, 
I. v. Empel, 
Gegund. 
Raming 

te Rotterdam, ƒ 4715 

J Oosterwijk, 
» Venloo, 
1 Ginneken, 
» Vechel, 
» Woensel, 
» Best, 
» Tilburg, 

» 4664 
» 4647 
» 4688 
s 4560 
» 4529 
» 4443 
> 4076 

/ 5000 
1 ? " r , l f . n ï ' ISept: het vernieuwen van eenige 
kei- en klmkerbestratingen, benevens de levering 
van straatklinkers voor het gewoon onderhoud 
8 bilj aiV " ' n d ' e g e m e e n t e ; ingekomen 
£' 9'. G , r o e n i n 8 s ' te Haarlem, ƒ 9966 H. London, , j d e m 

J. B. Lasschuit, ., idem 
Th. J. \erzijlbergh, » idem 
A. Zonneveld, > idem 
X' i°s' .. » Haarlemmermeer, 
£ , ^ o m < 3 ! n ' » Haarlem, 
Wed. A. Reijnders Jz.,» idem 
Gegund. 
Raming 

» 9920 
1 9890 
« 9768 
» 9537 
* 9136 
1 8970 
> 8874 

1 9947 

D E O P M E E K E K 
van ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 1 2 Sept. 

Roden (Dr.), te 11 uren. door burg. en weth.: het verbouwen van de 
school te Nietap. Aanw. gehouden. 

'•«-II»ge. te l l ' / i uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren en aanbrengen van leidin
gen voor waterverbruik en brandblussching in de gebouwen en terreinen 
der Polytechnische school te Delft, met alle daartoe behoorende werken 
en in aansluiting met het buizennet der Delftschc waterleiding. Inl. 
bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, 
en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de Boer Hz., te 
Leiden. Aanw. gehouden. Riming / 6850. 

Amsterdam, te 12 uren. door burg. en weth.: het bouwen van twee 
openbare lagere scholen der eerste klasse, op een terrein aan de Da-
Costastraat, hoek Potgieterstraat. (Zie advert, in »°. 86.) 

Brammen, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van 450 
M J berggrint, in perc. 

'•-Hage. te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het rioleeren van de Verlengde-Rijswijkschestraat: 
2o. het rioleeren van een gedeelte der Prins-Hendrikstraat en van een 

gedeelte der Van-Speijkstraatj 
3o. het verlengen van de Riouwstraat, het rioleeren van die straat en 

van de Batjanstraat. 
E n s c h e d é , te 7'/t uren, door X. I. Menco, in het hotel Mendelaar: 

het vergrooten der ververij en droogzolder aan den Zuiderhagen. Aanw. 
te 9 uren. 

Langweer (Fr.), door burg. en weth. van Doniawerstal: het leveren 
ran pl. m. 410 stère grint en 95 stère macadam. 

Hulst (Zeel.), door de commissie van beheer en onderhoud van den 
grint- en steenweg Tan Hulst naar de haven te Paal, gemeente Grauw, 

ij den secretaris T. J. Stubbé: het leveren van 650,000 stuks keien 
Lessines 10/16, volgens monster, vrachtvrij aan het station te Hulst en 
wel: de eerste helft vóór 15 Oct. en de tweede helft vóór 15 Nov. '87. 

Welvega (Fr.), bij Mr. Sickenga: het uitbaggeren van 3 vaarten in 
den polder te Oldelamer van Mr. J. Sickenga, lang ongeveer 2000, 2750 
en 2800 M., in 3 perc. Aanw. gehouden. 

Dinsdag. IS Mept. 
Ter-Aar (Z.-H.), te 9 uren: het herschieten der slooten, voor een 

gedeelte in den Bloklandschen en Korter-Aarschen polder, benevens het 
uitbaggeren van den tocht in den Rorter-Aarschen nolder met het af
werken der wallen, welke van den tocht aanwezig zijn. 

Utrecht p te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 464, het af breken der 
in regelwerk uitgevoerde buitenwanden, benevens de scheidingswanden 
tusschen middengebouw en vleugels, van af de verdieping van net hoofd
gebouw, en het vervangen daarvan door gemetselde ringmuren en 
buitenmuren met daarmede in-ver band-staan de werken, op het station 
Oldenzaal. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 36.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 465, het afbreken van 
wachters huisjes en het maken van wachterswoningen met eenige daar
mede in-ver band-staande werken, ten behoeve van den spoorweg Breda— 
Bokstel. Aanw. gehouden. Raming ƒ 29.000. (Zie advert, in »°. 36.) 

Kampen, te 3 uren, door de firma J. H. van Hulst, ten haren kan
tore: den herbouw van de sigarenfabriek met pakhuis en bergplaats 
bij de Korenmarktspoort, aldaar. Inl. bij de architecten W, en F. C. 
Koch, te Zwolle. 

Gendringen (Geld.), te 4 uren, namens de Ned. Gereformeerde geni. 
(doleerende), bij Keuper aan de limit» brug: het bouwen van een hulp
kerk. Aanw. 13 Sept., te 3 uren. 

Akker»oude (Fr.), door kerkvoogden der Herv. gemeente: het verven 
van het kerkgebouw van binnen. Aanw. 12 Sept., te 2 uren. 

Woensdag. 14 Mept. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 

uitvoering van baggerwerk in de rivier de Maas, onder de gemeente 
Ohe cn Laak, hertogdom Limburg, tusschen de kilometerraaien 56 en 
58. Inl. bij don hoofdingenieur Van Diesen, tc 's-Hage, den ingenieur 
Verweij, te Vucht, en den opzichter Droste, te Roermond. Aanw. 
gehouden. Raming /' S700. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Dordtsche Kil, tusschen de 
kilometerraaien 125 en 127, onder de gemeenten Dubbeldam en 's-Gra
ven deel, behoorende tot de werken der Dordtschc waterwegen. Inl, bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboora 
cn den opzichter De Kiewit, beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. 
Kaming /' 15,000. 

Neuien, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Bergen-op-Zoom, in het hotel «Rotterdam", bij P. F. Standaert: het 
herstellen van stormschade te Neuzen. Bilj. inzenden uiterlijk 13 Sept., 
vóór 3 uren, bij den opzichter van fortificatiën, aldaar. Raming f 1700. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het uit
diepen van een gedeelte der spoorweghaven te Staveren en het ver
richten van eenige teer- en verfwerken, aldaar. Inl. bij den eerstaan
wezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam, Aanw. gehouden. 
Raming / 6540. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
leveren en carboniseeren van eikenhout voor wissels en ran dwarsliggers 
en het kepen van eiken dwarsliggers, in twee perceelen. Inl. aan het 

bureau der spoorwegen, te 's-IIage. Kaming: perc. 1 j 8500, perc. 
2 f 1300. 

Maastricht, te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van 50 
gegoten-ijzeren trechtervormige strautinloopen en 30 gegoten-ijzeren 
ramen mot dito deksels voor luchtkokers van riolen. 

Ilengeloo (Ov.), te 12 uren. in het logement Wilbrink aan de Markt, 
voor rekening van D. W. van WullHen Pathe: de verbouwing van een 
gedeelte der oude dorpskerk. Aanw. te 9 uron. 

Beetgumermolen (Fr.), te 4 uren, door gecommitteerden van den 
Beetgumer-Niomvlandspolder, bij W. Jager: 955 M. slatwerk in het 
uitwateringskauaal van den polder. Aanw. 14 Sopt, te 12 uren. 

Borsele (Zeel.), door het best. van den polder Borsele: het doen van 
eenige perc. delfwerk. Aanw. 12 Sept., te 1 uur, te beginnen bij den 
Polderdijk tegen den Zeedijk. 

Donderdag, IS Sept. 
's-Bosch, te 10 uren, door burg. en weth.: hot opruimen van ondiepten 

in de westelijke gracht, deel uitmakende van de rivier de Dommel. 
Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. gehouden. (Zie adeert. in 
a«. 36.) 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van het ijzerwerk voor de onderstellen van platte-, langhout- en zand-
wagens, met en zonder rem, allen ten dienste der Staatsspoorwegen 
op Sumatra. 

Amsterdam, te 12 uren, in het American hotel: het bouwen van 3 
heerenhuizen met bovenwoning op de Leidschekade, voor rekening van 
C. A. A. Steinigeweg. 

's-Bosch, te 12 uren, door het prov. best. van Noord-Brabant: het 
leveren en aanbrengen van leidingen voor waterverbruik en brand-
blussching in de gebouwen van het provinciaal bestuur van Noord-
Brabant te 's-Bosch, met alle daartoe behoorende werken en in aan
sluiting met het buizennet der gemeente-waterleiding, aldaar. 

Zwolle, te 2 uren, door den architect A. W. Meijneken, te Rotter
dam, in het koffiehuis van de Wed. Mens, aan de Melkmarkt: het 
bouwen van een ijskelder met gist- en lager-kclder, op het terrein bij 
de stoombierbrouwerij »het Schaap", te Zwolle. Aanw. 14 Sept., van 
2—5 uren. 

Vrildag, UI Sept. 
Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het doen van 
voorzieningen aan het ambulance-magazijn, te Utrecht. Bilj., inzenden 
uiterlijk 15 Sept., voor 3 uren. Kaming ƒ 1250. 

Arnhem, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in »de Harmonie": het doen van voorzieningen aan kazernegebouwen te 
Arnhem. Bilj. inzenden uiterlijk 15 Sopt., vóór ö uren. Raming f 990. 

's-llage, to 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van njkstelegraallijnen in de afdeeling Arnhem. 
Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer dor rijkstelegraaf 
te 's-Hage, en den inspecteur te Arnhem. Raming ƒ 1440. 

Beverwijk (N.-IL), te 2 uren, door burg. cn wetn.: het aanbouwen 
van drie schoollokalen met bijkomende werken, bij- en in vereeniging 
met de openbare lagere school, aldaar. Inl. bij den opzichter der ge
meentewerken, N. de Wolf. Aanw. 13 Sept., te li1/» uren. 

Amsterdam, te 3 uren. door den architect \V. Langhout Gz., in het 
café »Roode Leeuw": het bouwen van een woonhuis, op eon terrein aan 
den Parkweg te Nieuweramstel. Aanw. 13 Sept., te 2 uren. 

Zaterdag, 17 Sept. 
Retterdani. te 11 uren, door de maatschappij tot expl. van onroe

rende goederen aldaar, in het Notarishuis: het rioleeren, ophoogen en 
bestraten van een gedeelte der .lacob-Cats-, Rembrand-, Erasmus- en 
Noord molenstraat. Aanw. 16 Sept., te 10 uron. 

Wltmarsum, te 11 uren, door burg. en weth. van Wonseradeel: 
lo. hot vernieuwen van de Weerstertille in den kunstweg Makkum— 

Worn; 
2o. het geheel of gedeeltelijk vernieuwen van 108 M. walbeschoeiing 

en 760 centiare bestrating te Makkum; 
3o. het uitvoeren van herstollingen aan de stekken op den Hemdijk 

bij Blauwhuis. 
Aanw. 13 Sept., te l l ' / j uren bij do brug in de Weeren, te 12'/, uren 

tc Makkum en te 3'/i uren op den Hemdijk. 
Maandag, t i l Sept. 

Amsterdam, te 11 uren, door den directeur en kommandant der 
marine, ter grafie van de directie der marine: het daarstollen van drie 
meerstoelen in het marinedok; het herstellen van het terrein, de wrijf-
gording enz., bij de coupure. Aanw. 14 Sept., te 10 uren, aan het 
bureau van den hoofdingenieur. 

's-Hage, te U 1 /» uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de overstorting van de kopzinkstukken 
der hoofden A' en B, gelegen beoosten de Goereesche haven, benevens 
de voorziening van de koppen der dammen 1, 2 en 4 aan het Flauwe 
Werk op de noordkust van Goedereede, behoorende tot de zeewerken 
in dc prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, 
te 's-Hage, den ingenieur te Brielle, en den opzichter Dalebout, te 
Goedereede. Aanw. 12 Sept. Raming ƒ 5000. 

's-Hage, te l l ' / a uren, door het prov. bost. van Zuid-Holland: het 
bouwen van een slufckantoor on de bestaande fundeering, te Leidschen-
dam (gem. Stompwiik). Inl. bij den architect F. J. Nieuwenhuis, te 
Utrecht. Aanw. 13 Sept., te 12>/, uren. 

Amsterdam, te 2 uren, door het centraal-administratiegebouw der 
I loll. IJzeren Spoorwegmaatschappij: Bestek no. 411, het maken vaneen 
doorgang met gemetselde landhoofuen, ijzeren kolommen en bovenbouw 
in den Rijswijkschen straatweg, met bijkomende werken, te 's-llage, in 

file:///erzijlbergh
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2 perceelen, Iteming: |>erc. 1 ƒ 33.800, iierc. 2 f 18.500. (Zie advert, 
in •». 87.) 

Dinsdag, 20 Nept. 
Arnhem, tc l l * / , uren, door burg. en weth.: 
lo. Bestek no, 20, perc. 1, het leveren en stellen van 176 stuks school

banken co talels. elk voor 2 kinderal; perc. 2, het leveren en stellen 
van schoolborden, kapstokken, jalousieën en verschillende andere kleine 
houten voorwerpen; |porc. 3, het leveren en stellen van 8 kachels met 
ommntitcliiig, pijpen, gruishakken enz.: 

2o. Bestek no. 21, het maken van klinket-bestratingen cn van trottoir
bandon en verdere materialen. 

Aanw. voor bestek no. 20 op 14 Sopt, te 2 uren en voor bestek no. 
21 op 15 Sept.. to 11 uren. (Zie adcert. in n'. 37.) 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van stalen dwarsliggers met toebehooren, ten dienste der Staatsspoor
wegen ter Sumatra's Westkust. 

's-llage. te 12 uren. door bet ministerie van koloniën: de levering 
van loodwit, ongekookte lijnolie, gekookte lijnolie, verfwaren en plaats
kaartjes, ten dienste dor Staatsspoorwegen op Java, in 5 perceelen. 

Haarlem, te 12 uren. door het best. van don Grooten IJpolder, in 
een der zalen van de sociëteit «Trouw moet blijken": het verzwaren 
van een gedeelte Min don dijk langs zijkanaal F, nabij Halfweg, ter 
lengte van 268 M. lui. bij den opzichter S. N. do Croix, tc Sloterdijk. 
Aanw. 12 Sept., le beginnen nabij Halfweg. 

Utrecht • te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 466, bet gedeeltelijk op
ruimen van de voormalige brugwaehterswoningen en liet maken van 
een gebouw tot woningen voor drie beambten, bij dc brug over de 
Waai, nabij Zalt-Bommel. Aanw. 12 Sept. te 11 uren. (Zie «deert, 
in »t>. 37.) 

Woensdag, Z l Nept. 
Zutfen. te 10 uren, door den cei-staanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau: het doen van voorzieningen aan gebouwen in 
dc legerplaats bij Milligen, onder het beheer der genie, te Zutfen. Bilj. 
inzonden uiterlijk 20 Sept., vóór 3 uren. Raming ƒ 2760. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegbaggeren van de onderduikende Zeniiewijiiensche krib aan den rechter 
Waaloever, onder de gemeente Ophcinert, tusschen de kilometerraaien 
62 en 64. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den 
ingenieur Stieneker, te Nijmegen, Aanw. 14 Sept. 

's-llage. to 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: do 
voortzetting dor normaliseering van den henedenmond der Nieuwe-
Merwede, met de uitvoering van eenig baggerwerk, aldaar. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Dienen, te 's-Hage. den ingenieur Hoogenboom cn 
den buitengewoon opzichter Horren, beiden te llordrecht. 

's-llage, te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van twee glaswanden ter gedeeltelijke afsluiting van de heide 
einden der groote overkapping op het station Zwolle. Inl. bij den eerst
aanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, tc Amsterdam. Aanw. 12 en 
13 Sopt te 11 uren. Raming J 5530. 

Iiceuwarden. te 12 uren. door den ingenieur H. P. N. Halbertsma, 
in dc herborg »de Klanderij": 

lo. hot maken van de bozinkbakkeii, de lilters. hot machine-eu ketel-
gebouw niet toebehooren. den voetweg, de kolenloods en eenige verdere 
werken, ten behoeve van de waterleiding te Leeuwarden, op en nabij 
het terrein der pomp- en filterworken, gelegen in de gemeente Grouw; 

2o. hot maken van den watertoren te Leeuwarden, met de levering 
van de benoodigde materialen, met uitzondering van eenige ijzerwerken, 
waaronder het reservoir. 

Inl. bij genoemden ingenieur, te Rotterdam. Aanw. 20 Sept., te 
Leeuwarden te 9 en te Grouw te 12 uren. (Zie advert, in n°. 37). 

Tui l (Geld.), te 12 uren. door den dijksteel van het poldderdistrict 
Tielerwaard. in het districten nis: het leveren en lossen van grint voor 
den rechter Waaldijk tusschen Tiel en Gorichem en voor den linker 
Liugedijk tusschen Gelderiualsen en Gellikum, in perceelen. 

Nijmegen, te 8 uren. door don architect A. van den Boogaard, in 
bet café van II.Faazeu: bet bouwen van eene bierbrouwerij met mouterij, 
woonhuis, stal enz. Aanw. 19 Sept.. tc 9 uren. (Zie advert, in n". 37.) 

Vrijdag, 23 Nept. 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov best.: het bevestigen van twee corps-
morts aan in dc buiten haven van hot kanaal door Walcheren, te 
Vlissingen, tc leveren en te plaatsen schroefankers. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te 
Vlissingen. Aanw. 17 Sept, te 1 uur. Raming ƒ 1150. 

Maastricht, te 10 uren. door het prov. bost. van Limburg: 
lo. het onderhoud van den rijksweg van Roermond langs Hom, tot 

aan den grooten rijksweg van Neeritter naar Venloo, van 1 Oct. '87 tot 
31 Dcc. '93. Raming /' 37.300; 

2o. het onderhoud van den rijksweg van Heerlen over Amstenrade 
tot aan de Putpoort te Sittard, van 1 Oct. '87 tot 31 Dcc. '98. Raming 
ƒ 3800 per jaar. 

Middelburg, te 12 uren, door burg. en weth.: het hekrammen van 
een gedeelte der wederzijdseho dijken van het afgesneden gedeelte der 
voormalige Middelbiirgschc haven. 

's-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen en ingraven van twee telegraafkabels onder den grond en onder 
water te Amsterdam. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch 
beheer der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, cn bij den inspecteur te Amster
dam. Raming / 060. 

Maandag, 2M Nept. 
Maastricht, te 12 uren, door don prov. inspecteur der directe be

lastingen, ten zijnen kantore: het verrichten van eenige werkzaamheden 
aan het Rijksgebouw te Vaals, waarin de kantoren der invoerrechten 
cn van den postdienst gevestigd zijn. Inl. bij den rijksbouwmeester in 
het 2e district, tc 's-Hage, en den hoofdopzichter ii. J. G. Rinkes, te 
Breda. Aanw. 19 Sept., te 1 uur. 

Woensdag, 18 Nept. 
' •Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken ran een krib en een daaraan aansluitenden stroomleidenden dam 
aan het benedeneinde der Vischplaat, alsmede het doen van opruimingen 
in het bed der rivier de Amer, onder de gemeente Mude-cn-Drimmeien, 

provincie Noord-Brabant, tusschen de kilometerraaien 61 en 63, behoo
rende 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-Hoseh. Aanw. 21 Sept., te 11'/, uren aan de haven van 
Lage-Zwalnwe. Raming / 98,000. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier dc Waal onder Uzendoorn, aan den 
rechteroever, tusschen de kilometerraaien 49 en 50 gezonken vaartuig. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 21 Sept. 

's-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
afbreken en daarvoor in de plaats maken van een gedeelte der fun-
deeringswerken voor dc ijzeren overkapping, met bijkomende werken, op 
het Centraal-personenstation te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 20 en 21 Sept., 
te 11 uren. Raming ƒ 188,700. 

Denderdag, 211 Nept. 
Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz, aan het 

gebouw van het prov. best.: het maken van stronboplantingen en rijs-
schuttingen in de duinen op het eiland Terschelling. Inl. bij den 
hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenaer, te Hoorn. 
Aanw. 22 Sept. Raming / 6450. 

Vrijdag, 30 Nept. 
'••Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Utrecht, 
in 2 perceelen. inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer 
der Rijkstelegraaf, te 's-Hage, cn den inspecteur te Utrecht. Raming: 
perc. I, ƒ 1080, perc. 2 ƒ 970. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen cn verbeteren van Rijkstelegraallijnen in Noord-Holland. Inl. 
bij den inspecteur, chef van het technisch beheer der Rijkstelegraaf, te 
's-Hage, en den inspecteur, te Hoorn. Raming / 1240. 

Borsele (Zeel.), te 2 uren, door het best. der waterkeering van het 
calamiteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteusen polder Borsele, 
in het directiegebouw: het maken van werken tot verdediging van den 
oever van bovengenoemd waterschap en polder. Aanw. 28 en 26 Sept., 
van 9—10 uren. Raming ƒ 1920. 

Vrijdag, 7 « e t . 
•tinnen-Moerdijk (N.-Br.). te 10 uren, door het best. van het water

schap Roijalen Polder, ter herberge van Jr. Sprangers: de levering van 
30,000 bos rijs, 3000 bos palen en 8000 bos latten. Inl. bij den secretaris-
penningmeester W. E. Boeking, te Hooge-Zwaluwe. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Groningen, 31 Aug.: het verbouwen van den 

koepel lett. Z no. 516, aan den Heereweg to 
Groningen, onder beheer van de architecten 
Wegerif en Huurman; ingek. 15 bilj., als: 
E. W. Wietsema, te Groningen, J 13,960 
E. Peters, » idem » 12,235 
G. Meulink, » idem » 12,092 
J. B. Jansen, • idem • 11,940 
J. Poelman, » idem • 11,890 
11. Meijer, » idem » 11,865 
VV. Pleijsicr, • idem » 11,840 
B, de Jong, i idem » 11,490 
H. J. L. Walker, » idem i 11,294 
A. Wichors, » idem • 11,200 
J. lbelings, t idem • 11,158 
L. Oldenburger, i idem » 11,111 
D. Jansen, » idem » 10,861 
W. D. Rottschafer, > Stedum, » 10,493 
J. Haupt, » Groningen, » 10,169 

Nchledam, 2 Sept.: het verbouwen en in
richten eener branderij tot fabriek van spoeling-
meel aan den Noordwestsingel te Schiedam; 
minste inschr. A. Rijneveld, te Rotterdam, inct 
bijconditiën, voor f 9867.42. 

ninxpcrlos, 2 Sept.: het bouwen van ecu 
openbare school voor 200 kinderen met de benoo
digde meubelen, onder beheer van den architect 
H. J. L. Ovink, te Doetichem. 

Perc. 1, ingek. 10 bilj, als: 
J. P. Klein Hesselink, te Dinxperloo, 
B. G. Landeweerd 
Gebr. Landeweerd, 
E. J. Woolschot, 
J . L. de Vries, 
H. Jansen, 
II. W. Koelman, 
J. W. v. d. Linde, 
G. J. Luiten, 
L. Prins, 

Perc. 2, ingek. 5 bilj 

» Zutfen, 
> idem 
» Zelhem, 
• Oldeholtpade, 
» Bredenbroek, 
> Aalten, 
» A.-Doetichem, 
» Aalten, 
> idem 

als: 

ƒ 1294 
» 1264 
• 1252 
• 1198 
> 1180 
» 1165 
» 939 
» 924 
i. 899 
1 864 

Zonnemalre, 3 Sept.: het doen van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan de hoofd-
onderwijzerswoning; aannemer C. A. Prince, te 
Zonnemairc, voor ƒ 169. 

Groningen, 5 Sept.: het verbouwen van liet 
schoolgebouw aan den Boteringesingel, onder 
bijlevering van al het daartoe benoodigde; ingek. 
3 bilj.; minste inschr. A. Wichcrs, te Groningen, 
voor f 351. 

nieren, 5 Sept.: het bouwen van een pastorie, 
onder beheer van den architect M. K. Smit, te 
Dieren; ingek. 8 
J. de Witt, 
A. R. Schoonman 
J. Maandag, 
L. Enklaar, 
II. Enklaar, 
11. Steltenberg, 
J. Schut, 
G. Boerstoel, 
Gegund, 

Maastricht, 5 Sept.: het bouwen eener Rijks-
hoogere burgerschool benevens gymnastieklokaal 

conciërgewoning, te Venloo (licrbesteding); 

te Dieren, ƒ 5286 
• idem • 5093 
• idem » 4996 

idem 0 4989 
idem I) 4972 
id om > 4963 

• lii nu mien, 1 4933 
ï idem > 4789 

cn conciergewonu 
ingek. 9 bilj, als: 
\V. v. d. Putten. te Helmond, / «2.987 
G. Janssen, » Utrecht, » 61.350 
W. v. Leeuwen, » Hellevoetsluis, » 60,890 
L. I.audy, i 
G. II. Mestrom, I 
L. J. Metz, 1 
1'. A. Grubben, i 
Chr. Eghart, 1 
J. Bosman, i 
Raming 

Groningen, 5 Sept. 
burgerwoonhuizen, benevens twee bergplaatsen 
voor rijtuigen, waarvan een met bovenwoning 
voor Gebr. J. Brukker, aan den Oosterbinneiv 
singel, onder beheer van den architect S. van 
Veen; ingek. 23 bilj. als-

611.50(1 
57.990 
67,954 
57,850 
5li,950 
55,470 
53,000 

het bouwen van drie 

Venloo, 
Maasbracht, 
Zalt-Bommel 
Blei-ik, 
Almeloo, 
Venloo, 

E. J. Woolschot, te Zelhem, ƒ 14,699 
J. P. Klein Hesselink, » Dinxperloo, » 14,393 
H. Jansen, i > Bredenbroek, » 18,278 
I. L. de Vries, » Oldeholtpade, » 13,240 
H. W. Koelman, • Aalten, » 13,209 

Massa, ingekomen 7 bilj, als: 
M. G. Lensink, tc Neede, / 16 
E. J. Woolschot, » Zelbein, » 15,897 
J. H. Klein Hesselink, » Dinxperloo, » 15,687 
J. de Wit, • Dieren, » 14,945 
H Jansen. • Bredenbroek, » 14,443 
J. L. de Vries, • Oldeholtpade, » 14,285 
H. W. Koelman, • Aalten, » 14,148 

Het werk is niet gegund. 
Nappeineer. 3 Sept.: het bouwen van een 

nieuw huis voor J. Jonker, te Kleinemeer; ingek. 
10 bilj, als: 

te Sappemeer, 
• Foxham, 
ï Sappemeer, 
D Noordbroek, 
• Sappemeer, 
» Kleinemeer, 
» idem 
» Sappemeer, 
• Noordbroek, 
• Zuidbroek, 

Gebr. Beenker, 
Gebr. Dieters, 
J. Klaassons, 
H. Waslander, 
M. Tijms. 
Coenes en Thiccke, 
E. E. Warnders, 
E. Schreuder, 
A. Daanji-, 
G. Pcntenga, 
Gegund. 

Weldiim, 3 Sept.: het bouwen eener nieuwe 
vaste brug, ter vervanging van de bcstaandi 
brug ede Monniketille", voor rekening der ge 
n leent e Baarderadeel; ingek. 23 bilj, als: 
A. A. de Lang, te Lemmer, ƒ 2967 
R. v. Zinderen Bakker, » Kortezwaag, » 2896 

1 4596 
> 4487 
» 4349 
» 4294 
» 4287 
» 41«9 
> 3990 
• 3946 
» 3928 
i) 3638 

B. Krijnen, 
D. Edzards, 
H. Schellens, 
B. de Jong, 
A. Wichers, 
J. Werkman, 
E. W. Wietsema, 
K. v. d. Laan, 
E. Peters, 

Ku per. 
Siekman 
Westen borg, 
.1. L. Walker, 
lbelings, 
Y. Jelsma, 
Dalmolen, 

11 Berends, 
Schiere, 

II. Meijer, 
L. (Uilenburger, 
W. Plcisier, 
A. v. Dijk, 
A- Doedens, 

A. Nieuwland, 
B. W. de Boer, 
J. Timmenga, 
H. W. Ybema, 
A. J. v. d. Meij, 
II, dc Jong, 
J. G. Booi-sma, 
K. P. Blanksma, 
J. Posthuma, 
J. Bakker, 
B. D. Leeman, 
R. M. v. d. Weide, 
F. R. Feenstra, 
K. J. v. d. Schaaf, 
II. T. Biesma, 
R. Jonkei-s, 
P. L. Kuurstra, 
P. S. Reisma, 
A. T. Joustra, 
A. T. Boomsma, 
D. Flapper, 
Gegund. 
Raming 

D e i n u i t l . 
» Warga, 
» Oosterend, 
» Winsuin (Fr.), 
» lierlikuui, 
» Dockum, 
» Winsum (Fr.), 
» Jorwerd, 
i Harlingen, 
> Kollum, 
» Winsum (Fr.), 
• Wons, 
» Bolsward, 
» Terhome, 
• Bozum, 
> Oosterlittens, 
» Franeker, 
» Menaldum, 
» Baard, 
» Oosterlittens, 
• Bolsward, 

> 2891 
» 2890 
> 2847 
» 2787 
» 2782 
» 2750 
3 2733 
» 2685 
» 2684 
• 2683 
» 2650 
» 2630 
» 2628 
• 2593 
» 2584 
B 2523 
» 2479 
> 2440 
> 2424 
o 2419 
> 2325 

ƒ 2900 

te Groningen, 
» idem 
> idem 
> idem 
» idem 
> idem 
v idem 
t idem 
• idem 
» idem 
» Hoogkerk, 
> Groningen, 
u idem 
• idem 
» idem 
» idem 

idem 

f 14,415 
• 13,971 
» 13,756 
» 13,443 
> 12,913 
» 12.582 
> 12 464 
• 12,343 
» 12.219 
• 12.200 
• 12,1(69 
• 12.001.' 
» 11.926 
» 11,776 
» II.«64 
» 11,587 

11,489 

van ondergeschikt belang aan verdedigings
werken in de stelling van Helder, onder het 
beheer der genie, aldaar; ingek. 10 bilj, als 
.1. Duinker, 
f). dc Vries, 
A. Graall', 

Moorman, 
F. Filips, 

A. Bos 
Gebr. Klein, 
I, F. Beekman, 
Gebr. Jansen, 
De Waard en Wijker, 
Raming 

tc Helder, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/' 3680 
' 3«45 

3500 
3420 
3390 
3387 
3148 
3125 
3024 
2900 
3560 

•lelden, 6 Sept.: het vergrooten der school 
te Hengevelde, gcm. Ambt-Delden; ingekomen 
3 bilj, als: 
A. Kamp, te Delden, ƒ 709 
II. .1. Schollen, » idem » 669 
j . II Morsink, » idem » 649 

Aan den minsten inschr. gegund onder goed
keuring van den Raad. 

Utrecht, 6 Sept.: het maken van eene 
goederenbergplaats cn het wijzigen en uitbreiden 
van •noren en wissels met bijkomende werken, 
op het station Tegelen der Staatsspoorwegen; 
ingekomen 12 bilj, als: 

ƒ 3796 
» 3690 
» 3607 
» 3640 
» 3590 
» 3575 
» 3550 
. 3535 
» 3370 
» 3290 
» 3190 

» Boornbergum, » 11,418 
Groningen, » 11.354 

idem » 11,335 
idem • 11.316 
idem • 11.204 
idem • 10,761 

Amsterdam: 5 Sept.: lo. het maken van een 
kademuur aan het Oosterhoofd; ingekomen 17 
bilj, als: 
J, P. Cornelissen, 
II. J. Meekers, 
C. v. Boven, 

Kooij. 
J. W. Dekker, 
J. Faas, 
G. D. v. Doorn, 
J v. Ilouwelingen, 
W. Ambachtsheer, 
J. Beenhakker, 
P. Duinker, 
C. Rictsnijder, 
L. Kok, 
A. Deutekom, 
Schmidt & Hermans, 
II. Rietsnijder & Zn, 
W. P. de Vries, 

2o. liet maken van eene openbare lagere school 
aan de Kattenburgervaart; ingek. 15 bilj, als 

J. W. v. d. Putten, te Helmond, 
G. Beckers, » Blerick, 
II. Noten, » Tegelen, 
F. Paos, • Venloo, 
W. F. Wegers, » Tilburg, 
L. Cop|ies, » Venloo, 
G. Mestrom, » Maasbracht, 
H. Peeters, » Roermond, 
.1. Ilillen. » Grave, 
L. Laudv, » Venloo. 
.1. I.audy, i Sittard, 
L. Stoffels, » Tegelen, » 2892 
Raming " 3»:'0 

Vreeland, 6 Sept.: de vernieuwingen, her
stellingen en het onderhoud van de dubbele 
ophaalbrug over de Vecht; ingek. 15 bilj, als: 
J. v. Harpen, Deil, ' 11 

H. Griffioen, Breukelen, 
P. v. Schaik, idem 
A. Krook, Loenen a/d. Vecht, 
E. Fluijt, idem 
N. E. Gerwig. Brcukelen. 
W. v. Schaik. Nieuwersluis, 
K. Bol, Tienhoven, 
K. Bakker. Vreeland, 
0, Rentinck, l.oenorsloot, 

v. Groen. Vreeland. 
Joh. Rentinck. Abkoiide, 
Van Eik en De Waal. Amsterdam, 

v. d. Wilt. Breukelen, 
11. E. Bakker, Vreeland, 

guild. 
Raming 

Wommels, 7 Sept.: het uitdiepen van een 
edeelte der Ytenser dorpsvaart ter lengte van 
I. in 600 M , in 2 perceelen; ingekomen 7 

bilj, als: 

te Amsterdam, f 38,700 
ï idem 38.335 
t idem » 37.500 
• idem • 37.DOO 
• idem » 36 250 

idem » 33,700 
• idem J> 33,000 

idem i> 32.521 
» idem n 30,880 
» idem » 30430 

idem » 29.997 
1 idem -> 2,.»,y,J(» 
» IJmiiiden, > 29,200 

Amsterdam, I 28.700 
idem i 28,400 

1 idem » 28.194 
• Rossum, 1 26.985 

A. Aalders, 
H. C. Dorlas, 
G. Boon, 
W. Greve, 
I, Kok, 
F. Raaijmakers, 
B. Kruijlf, 
W. Voskuijl, 
P. Duinker, 
H. R. Hendriks, 
H. Rietsnijder & Zn 
P. A. Warners, 
E. H. Helle, 
K. J. II. v. Damme, 
J. Koster 

te Amsterdam, 
» idem 
i idem 
> Buiksloot, 
> Umuiden, 
i Amsterdam, 
» idem 
• idem 
• idem 
» Os, 
> Amsterdam, 
• idem 
• idem 
• idem 

idem 

als: 
ƒ 1870 
» 1800 
• 1800 

1780 
» 1757 
• 1760 
s 1745 
» 1740 
• 1740 
• 1692 
• 1(180 

1«79 
1R44 

» 1009 
D 1510 

f 1750 

W. P. Tjerkstra. Ytens. 
.1. F. Bu'walda, Oosterend, 
P. Wiei-sma, idem 
Tj. Steenstra, Wommels. 
j ' v. d. Veen, idem 
Y. Tinunonga. Ytens, 
D. Siksma, Wommels, 
II. Fusing, idem 

's-llage, 7 Sept. 

perc. I 
/' 275 

290 

249 

205 
140 

perc. 2 
ƒ280 

275 

289 
210 

130 
onder beheer van het 

ministerie van waterst.: lo, het makel, van 
oevervoorzieiiing en het leveren en plaatsen van 
meerpalen langs liet verruimde gedeelte van den 
Vaartschen Rijn. tusschen het huis dc Liesbosch 
en bet buis do Wiers; ingek. 17 bilj, als: 
B. A. Wiegerink, Groenloo, en F. E, 

Terwindt, Pannerdcn, 
D. J. Kroon, Sliedrecht, 
J. Schouten, Vianen, 

f 61.300 
• «1.16T 
> 60,999 
> 60,860 
» 59,400 
» 68,480 
• 65,990 
> 55,975 
• 55,777 
» 55,780 
> 55,525 
> 53,590 
» 53,550 
• 62,927 

52,654 

G. D. v. Doorn, Amsterdam. 
P. Leenders, Utrecht, 
C. Visser Gz, Sliedrecht, 
J. v. Wamel, Wijk-bij-Duurstede, 
E. v. Bentum, Jutfaas, 
A. Prins Thz, Sliedrecht, 
W. II. Swets. Hardinksveld, 
C. de Groot Sliedrecht 
R. Barncveld, Vreeswijk, 
C. Krachten Jz, Utrecht, 
J. L. dc Jongh, Arneide, 
M. Lakerveld, Utrecht, 
\V. v. Straten, idem 
J. v. Harpen. Deil, 
Raming 

2o. liet herstellen der strekdammen nos. 641, 
677 en 680, gelegen in de rivier de Lek. onder 
de gemeenten VVillige-Langerak en Berg-Am-

f 8246 
» 7903 
» 7760 
» 7612 
» 7612 
» 7450 
» 7383 
i> 7280 
» 7280 
» 7266 
» 7222 
» 7200 
» 6966 
» 6883 
i> 6852 
• 6423 
• 6277 

8000 

Helder , 6 Sopt: het doen van verbeteringen baclit; ingek. 5 bilj, als: 



DE O P M E R K E R . B I J V O E G S E L 
/ 14,783 I H. Tankens, 

11 VOO 
11,«79 
11.500 
10,770 

M. v. Gooi, 
O. Verzijl, 
G. Struik, 
P. M. Bron, 

J . L. de Jongh, Ameide, 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, 
G. J. Mol. Kuilenburg, 
T. Swets Ti. , Ameide, 
T. de Groot, Giesendam, 
Raming • 11,000 Gegund. 

Waerden, 7 Sept.: het doen van herstellingen 
aan den hoogen Rijndijk langs Barwoudswaar-
der, lijnde het Be dijkvak, loopende van de 
Ossenbrug tot aan Schotvarken, voor rekening 
van het grootwaterschap van Woerden; ingek. 
2 bilj., als: B 

J. Vermeer, te Hekendorp, f 1470 
C. MijnlielT, • Barwoudswaarder, • 1196.99'/] 

Maastricht, 7 Sept.: het bouwen van een 
nieuw ziekenhuis c. a.; ingek. 7 bilj., als: 

te Woudrichem, 
» idem 
» idem 
» idem 
> idem 

/ 1319 
• 1220 
> 1185 
> 1183 
» 1024 

J. J. Boekholts, 
C. J. Kalken, 
A. J. v. Lieint, 
J. Limpcns en J. 

Schenk, 
J . v. Groenendael, 
J. Laudy, 
C. Eckhardt, 

te Amsterdam, 
i Luik, 
> Amsterdam, 

» Maastricht, 
i 's-Hage, 
» Sittard, 

Almelno, 

f 178,900 
» 176,221 
» 174,490 

» 173,600 
» 169,357 
» 165,500 

163,660 

ƒ4410 

Schippers, 
H. Bruins, 
E. Riezebos, 
K. Visscher, 
D. Lamberts, 
A. Bekendain, 
T. Mol, 
Gegund. 
Raming 

Kampen, 8 Sept., voor rekening van den 
landbouwer Jan Put: lo. het bouwen van een 
bóerenerf; ingek. 8 bilj., als: 
J. Bruins, te Genemuiden, 
J. VV. v. d. Aar en 

» idem » 41271 
» idem a 4110 
« Kampen, > 3999 
» idem » 8927 
• idem » 3922 
» Genemuiden, » 3687 
» idem > 8815 

ƒ 4005.68 
ingek. 2o. het maken van twee hooibergen 

6 bilj., als: 
D. v. Enk, aan de Zeedijk bij Kampen, ƒ 505 

/' 168,886 
» 145.000 

129,500 
128,880 
128 700 
127,343 
123,800 

J. v. Schellen, te Brunepë 
D. Lamberts, » Kampen, 
K. Visscher, » idem 
H. v. Werven, >. Brunepe, » 
J. Bruins, » Genemuiden, 
Gegund. 
Raming f 434,20 

( K a m p e n , 8 Sept.: het aanleggen der prise 
d'eau, het hoogreservoir, het pompstation, wo
ningen en verdere bijkomende werken, in de 
heide te Wezep, ten dienste der drinkwaterlei
ding; ingek. 16 bilj., als: 
L. J. v. Steenhoven, Dordrecht, 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
A. Terwindt, Pannerden, 
P. Leenderts, Utrecht, 
H. v. Rijn, Naarden, 
K. Hollander, Gouda, 
H. J. Nederhorst, idem 
Arn. v. llezik, Kerkdriel, 
Chr. Eckhardt, Almeloo, 
D. Bruins. Zwolle, 
Adr. Bloks, idem 
Th. G. Bekhuis & Co., Leeuwarden, 
Korns. Romijn, Haarlem, 
B. Voordendag Az., Dordrecht, 
F. Hillariur. Wz., Leeuwarden, » 99,162 
3. v. Burk. Oosterbeek, ,, 85|665 

Amsterdam, 8 Sept., voor rekening der Ned. 
marine: de levering van: lo. vlaggelijnen. Eng. 
fabrikaat; ingek. 4 bilj.; minste insehr. De Voogd, 
te Dordrecht, voor ƒ 845. 

2o. minerale oliën; ingekomen 12 bilj.; minste 
insehr. S. C. M. Baks, te Rotterdam, voor/'1646. 

3o. het wijzigen van anker- en scinlantaarns 
en de levering van Waarlooglazen; ingekomen 
4 bilj.: minste insehr. Becht en Dyserinck, te 
Amsterdam, voor ƒ 1237.04. 

EnMiulr .cn. 8 Sept.: het maken en stellen 
van een ijzeren lichtopstand op den zuidelijken 
havendnm; ingek. 14 bilj., als: 
Tj. Korf, Enkhuizen, ƒ 5797 
G. J. Wispelwei & Co., Zwolle, » 62(0 
D. II. Landeweer, Martenshoek, » 6138 
J. v. Waart, Enk huizen, „ 476O 
Van Dorsser en Terhorst, Dordrecht, j 4699 
Maats. Ijzergieterij »de Prins van Oranje 

's-Hage, , 4B29 
Ih. Roijakkers & Zn., Helmond, » 4436 
Nod. Stoombootmaatschappij, Rotterdam, » 4433 
Penn en Bauduin, Dordrecht, » 4388 
VV. Penning, Kampen, , 4230 
A. Emcrich, Stadskanaal, 3 4190 
G. Duinveld. Groningen, » 4I84 
De Vries, Robbé & Co., Gorichem, » 4180 
Kammc ,. , 6000 

ten biljet van onwaarde is ter zijde gelegd. 
Woudrichem. 8 Sept.: de verbouwing der 

onderwijzerswoning in de kom der gemeente; 
ingekomen 6 bilj., als: 

Amsterdam, 8 Sept.: het op 20 cM.+ A.P. 
ophoogen van eer. bouwterrein, gelegen aan de 
Ceintuurbaan, tegenover het Sarphatipark, voor 
rekening der Nederl. Bouwmaatschappij; ingek. 
16 biljetten; 
hoogste insehr. f 32,222 
minste » A. Kramers, > 11,800 

'e-Boeeh, 9 Sept.: het doen van voorzieningen 
aan de Papenbril-kazerne, onder het beheerder 

fenie, aldaar; ingek. 3 bilj., als: 
h. A. v. Ravenstein, te 's-Bosch, ƒ 1296 

Th. Meuwese, > idem » 1240 
G. de Kinjter, > idem » 1210 
Raming , 1260 

Dordrecht, 9 Sept.: het maken en leveren 
eener bazaltgjooiing langs den oever der rivier 
de Oudc-Maas, ten westen der haven te Putters-
hook, ter lengte van 225 M., onder beheer van 
den architect H. Bcljcrs, te Puttershoek; ingek. 
16 bilj, als: 

te Sliedrecht, 
» idem 
1 idem 
» Vlaardingen, 
s Sliedrecht, 
> idem 
» Gorichem, 
» Giesendam, 
» Hardinksveld, 
» Dordrecht, 
» Sliedrecht, 
» idem 
» idem 
1 idem 
» idem 

/ 4550 
11 3989 
• 3975 
» 3960 
11 38C0 
» 3700 
» 3642 
» 3588 
I 3358 
1 3356 

3220 
3144 
3064 
2656 

T. Kléin, 
C. de Groot, 
A. Boer Wz., 
M. Bot, 
G. D. Bolier, 
W. Volker, 
G. de Hoog, 
Joh. Kampsteeg, 
A. Kovenaar, 
W. 't Hoen, 
C. Roskam Jz., 
C. Visser Gz., 
G. Beenhakker, 
C. Dubbeldam,: 
A. Prins Thz., 
Gegund. 

Haarlemmermeer, 9 Sept.: het bouwen van 
eene boerderij voor den heer A. Knibbe, onder 
beheer van den opzichter C. Vogel te Aalsmeer; 
ingek. 18 bilj.. als: 
H. Nedersticht, te Kudelstaart, ƒ10,940. 
3. H. Hendriksen, » Kwahel, » 10,868. 
H. Henneveld, » Alfen, > 10,848. 

• I Iontrijk -en-Pola nen, » 9,734. 
• Haarlemmermeer, • 9,600. 
• Houtrijk-en-Polanen, > 9,494.94 
I id. s 9,485. 
II Haarlemmermeer, > 9,215. 
» id. > 9,200. 
1 id. s 9,089. 
» Vlaardingen, » 8,888. 
» Haarlemmermeer, » 8,812. 
s id. 
» Alfen, 
> Sloten, 
» Haarlemmermeer, 

499 
465 
460 
425.99 
424 

J. A. Kaub, 
P. Lapcr, 
W. Coupé, 

j C. van Looy, 
J. den Ouden, 

I M. den Ouden, 
m - w 0 Riinevëld 

G. de Vries, 
P. Pijlman, 
C. van Diet. 
J. P. Pennink, 
J. Mantel, 

JfJffi »• Hoenderdos, 11 id. 
122,900 i M ' v a n ü m m e r e " . » Haarlem, 
110]C70 I 
119,530 
109,400 

8,790. 
8,417. 
8.390. 
8,373. 
8,354. 
7,118. 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 17 SEPTEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 19 Mept. 

Amsterdam, te 11 uren, door den directeur en kommandant der 
marine, ter griflie van de directie der marine: het daarstellen van drie 
meerstoelen in het marinedok; het herstellen van het terrein, dewrijf-
gording enz,, bij de coupure. Aanw. gehouden. 

'•-Hage. te 11*/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de overstorting van de kopzink stuk ken 
der Roofden A 1 en B, gelegen beoosten de Goereesche haven, benevens 
de voorziening van de koppen der dammen 1, 2 en 4 aan liet Flauwe 
Werk op de noordkust van Goedereede, behoorende tot de zeewerken 
in de prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, 
te 's-Hage, den ingenieur te Brielle, en den opzichter Dalebout, te 
Goedereede. Aanw. gehouden. Raming ƒ 5000. 

'••Hage, te l l ' / i "''en, door het prov. best. van Zuid-Holland: het 
bouwen van een slui3kantoor op de bestaande fundeering, te Leidschen-
dam (gem. Stompwijk). Inl. bij den architect F. J. Nieuwenhuis, te 
Utrecht. Aanw. gehouden. 

Ntad-Delden (Ov.), te 11/*, uren, door burg. en weth. van Ambt-
Delden, op het gemeentehuis: het verbouwen, vergrooten enz. van het 
schoollocaal te Wiene. Aanw. te 8'/a uren. 

Dlnxperla (Geld.), te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
een openbare school voor 200 kinderen met de vereischte meubelen en 
annexe onderwijzerswoning in het dorp. Inl. bij den architect H. J. L. 
Ovink, te Doetichem. Aanw. te 10 uren (herbesteding). 

Amsterdam, te 2 uren, door het centraal-administratiegebouw der 
Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij: Bestek no.411, het maken vaneen 
doorgang met gemetselde land hoofden, ijzeren kolommen en bovenbouw 
in den Rijswijk se hen straatweg, met bijkomende werken, te 's-Hage, in 
2 perceelen. Raming: perc. 1 / 83,800, jierc. 2 ƒ 18,500. (Zie advert, 
in »• 37.) 

Dinsdag. 20 Mept. 
Arnhem, te l l 1 / * , uren, door burg. en weth.: 
lo. Bestek no. 20, perc. 1, het leveren en stellen van 176 stuks school

banken en tafets, elk voor 2 kinderen; perc. 2, het leveren en stellen 
van schoolborden, kapstokken, jalousieén en verschillende andere kleine 
houten voorwerpen; perc. S, het leveren en stellen van 8 kachels met 
ominanteling, pijpen, gruishnkken ent.; 

2o. Bestek no. 21, het maken van klinker bestratingen en van trottoir
banden en verdere materialen. 

Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 38.) 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 

van stalen dwarsliggers met toebehooren, ten dienste der Staatsspoor
wegen ter Sumatra's Westkust. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van loodwit, ongekookte lijnolie, gekookte lijnolie, verfwaren en plaats
kaartjes, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java, in 5 perceelen. 

Haarlem, te 12 uren, door het best. van den Grooten IJpolder, in 
een der zalen van de sociëteit «Trouw moet blijken": het verzwaren 
van een gedeelte van den dijk langs zijkanaal F, nabij Halfweg, ter 
lengte van 288 M. Inl. bij den opzichter S. N, du Croix, te Sloterdijk. 
Aanw. gehouden. 

Ter HeIJde (Z.-H.), te 12 uren, in de consistorie der Herv.kerk: het 
doen van metsel-, timmer- en verfwerk aan genoemde kerk. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 466, net gedeeltelijk op
ruimen van de voormalige brugwachterswoningen en het maken van 
een gebouw tot woningen voor drie beambten, bij de brug over de 
Waal, nabij Zalt-lïomme). Aanw. gehouden. (Zie advert, in *°. 37.) 

Uden (N. Br.), te 2 uren, door den architect P. Th. Stornebrink, 
namens Dr. van Dijk: het afbreken van een achterhuis en daar ter 
plaatse weder opbouwen van een gedeelte heerenhuis, benevens het doen 
van eenige herstellingen aan het bestaande woonhuis. Aanw. te 10 uren. 

Wehe (Gron.), te 6 uren, door burg. en weth. van Leens: het stichten 
van drie brandspuithuizen in de dorpen Leens, Wehe en Warfhuizen. 
Aanw. te 1 uur. 

Enschede, te 7 uren, door J. II. Venekamp, in het hotel van mej. 
de wed. H. Ameltnk: het bouwen van twee woningen, op een terrein 
gelegen bij het Korte, in de nabijheid van den Gronauschen straatweg. 
Aanw. te 9 uren. 

Zieriksee, door den gemeentebouwmeester: de levering van beste, 
van binnen- en buiten verglaasde, hardgebakken ijzeraard-potbuizen. 

Waensdag, t l Mept. 
Zutfen, te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

aldaar, op het bureau: het doen van voorzieningen aan gebouwen in 
de legerplaats bij Milligen, onder het beheer der genie, te Zutfen. Bilj. 
inzenden uiterlijk 20 Sept., vóór 3 uren. Raming ƒ 2760. 

'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegbaggeren van de onderduikende Zennewijnensche krib aan den reehter 
Waaloever, onder de gemeente Ophemort,'tusschen de kilometerraaien 
62 en 64. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, en den 
ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. gehouden. 

s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
voortzetting der normaliseering van den benedenmond der Nieuwe-
Merwede, met de uitvoering van eenig baggerwerk, aldaar. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom en 
den buitengewoon-opzichter Borren, beiden te Dordrecht. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz,: het 
maken van twee glaswanden ter gedeeltelijke afsluiting van de beide 

einden der groote overkapping op lipt station Zwolle. Inl. bij don eerst
aanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. ge
houden. Raming J 5.W0. 

Leeuwarden, te 12 uren. door den ingenieur H. P. N. Halhertsma, 
in de herberg «de Klanderij": 

lo. het maken van dc bezinkbakken, de filters, het machine- en ketel-
gebouw met toebehooren. den voetweg, de kolenloods en eenige verdere 
werken, ten behoeve van de waterleiding te Leeuwarden, op en nabij 
het terrein der pomp- en iilterwerken, gelegen in de gemeente Grouw; 

2o. het maken van den watertoren te Leeuwarden, met de levering 
van de benoodigde materialen, met uitzondering van eenige ijzerwerken, 
waaronder het reservoir. 

Inl. bij genoemden ingenieur, te Rotterdam. Aanw. 20 Sept., te 
Leeuwarden te 9 en te Grouw te 12 uren. (Zie advert, in n°. 38). 

Tui l (Geld.), te 12 uren, door den dijkstoel van het poldderdistrtct 
Tielerwaard, in het districtshuis: het leveren en lossen van grint voor 
den rechter Waaldijk tusschen Tiel en Gorichem en voor den linker 
Lingedijk tusschen Geldennalsen en Gellikum, in perceelen. Inl. bij den 
dijksopzichter 't Hoen, te Tuil. 

'Nijmegen, te 8 uren, door den architect A. van den Boogaard, in 
het café van II. Faazen: het bouwen van eene bierbrouwerij met mouterij, 
woonhuis, stal enz. Aanw. IU Sept., te 9 uren. (Zie advert, in n°. 37-) 

Vrijdag, 23 Nept. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. em„ aan 

het gebouw van het prov. best.: het bevestigen van twee corps-
morts aan in de buitenhaven van het kanaal door Walcheren, te 
Vlissingen, te leveren en te plaatsen schroefankers. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het l ie district, te Middelburg, en den ingenieur, te 
Vlissingen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 1150. 

Maastricht, te 10 uren, door het prov. best. van Limburg: 
lo. het onderhoud van den rijksweg van Roermond langs Horn, tot 

aan den grooten rijksweg van Neeritter naar Venloo, van 1 Oct. '87 tot 
81 Dec. 'U3. Raming ƒ37,300; 

2o. het onderhoud van den rijksweg van Heerlen over Amstenrade 
tot aan de Putpoort te Sittard, van 1 Oct. '87 tot 31 Dec.'93. Raming 
ƒ 3800 per jaar. 

Ito l m aunl. te 11 uren, door commissarissen van den kunstweg 
Bolsward—Harlingen, in »de Wijnberg": lo. het vervloeren en gedeel
telijk vernieuwen van de bestrating buiten de lllaauwpoort te Bolsward; 
2o. het uitvoeren van verschillende hei-stellingen aan de draaibrug met 
toebehooren te Witmarsum; 3o. het vervoeren per wagen van de onder-
hoiidsgrint over den weg. lui. bij den opzichter J. van Reenen. te Wit
marsum. Aanw. 20 Sept., te l l uren te Bolsward en te 3'/a uren te 
Witmarsum. 

Middelburg, te 12 uren, door burg. en weth.: hot hekrammen van 
een gedeelte der wederzijdsche dijken van het afgesneden gedeelte der 
voormalige Middelburgsche haven. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-inrichtingen, op 
het bureau in de Houttuinen: de levering van ko|ier- en messingplaat, 
schellak, alcohol, soda, enz., voor den aanmaak van patroonhul/.en, enz. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leggen en ingraven van twee telegraafkabels onder den grond en onder 
water te Amsterdam. Inl. bij den Inspecteur, chef van het technisch 
beheer der Rijkstelegraaf, te 's Hage, en bij den inspecteur te Amster
dam. Raming ƒ 660. 

Zaterdag, 24 Nept. 
Dardrerht, tc 12 uren, door dijker, en heemraden van de Zwijndrecht-

sche Waard, in het kofliehuis Zahn: lo. het vierkanten van den dijk 
op verschillende plaatsen in de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido 
Ambacht; 2o. het leveren van 750 kub. meter grind op de verschillende 
losplaatsen in den Z w ij nd rechtse hen Waard; 8o. het leveren van 425 
HL. steenkolen in de bergplaats van het stoomgemaal op den boezem 
de Waal te Heerjansdam; 4o. het leveren van 400 HL. steenkolen op 
het terrein bij het stoomgemaal op den boezem de Devel te Heerjans
dam. Inl. bij den hoofdopzichter A. Visser Kz., te Zwijndrecht. Aanw. 
gehouden. 

Zaandam, te 6 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
gymnastiek- en exercitielokaal met conciërgewoning en wapenmagazijn. 
Inl. bij den gemeentearchitect J. van der Koogh. 

Gre'nlnger-Opelnde (Fr.), door den gemeente-architect A. Volding, 
te Buitenpost: het afbreken van eene gedeeltelijk afgebrande boeren
plaats c. a. en het daarvoor in de plaats bouwen van een huis met 
schuur en bijschuur opeen nieuw terrein aan den kunstweg te Groninger-
Opeinde. Aanw. 22 Sept., te 11 uren, bij J. Nieboer, aldaar. 

Maandag, 2A Nept. 
Maastricht, te 10 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het uitvoeren van verschillende werk
zaamheden aan de gebouwen der Rijks Kweek- en Leerschool te Maastricht. 
Inl. bij den rijks bouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-Hage, 
en den opzichter J, S. Strik, te Maastricht. Aanw. 20 Sopt., te 10 uren. 
Raming ƒ 28C0. 

Maastricht, te 12 uren, door den prov. inspecteur der directe be
lastingen, ten zijnen kantore: het verrichten van eenige werkzaamheden 
aan net Rijksgebouw te Vaals, waarin de kantoren der invoerrechten 
en van den postdienst gevestigd zijn. Inl. bij den rijksbouwmeester in 
het 2e district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter J. J. G. Rinkes, te 
Breda. Aanw. 19 Sept., te 1 uur. 

Nchledam, te 2 uren, ten huize van de Erven A. van Velzcn, Vlaar-
dingerstraat: het amoveeren van den windwatermolen inden Nieuwland-
schen polder en den opstal van den windwatermolen in den Nessepolder, 
het vervoeren en opstellen van dien opstal benevens het maken van 
fundeer-, hei-, metselwerken enz. Inl. bij den architect F. A. de Jongh, 
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te Schiedam. Aanw. 22 Sept., te 11 uren, op het terrein van eerstge-
noemdcn molen. 

Woensdag, 18 Nept. 
Hage, tc 11 uren, door liet ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van ecu krib cn een daaraan aansluitenden stroumleidenden dam 
aan liet benedeneinde der Vischplaat, alsmede het doen van opruimingen 
in het bed der rivier de Amer. onder de gemeente Made-en-Drimmelen, 
provincie Noord-Brabant, tusschen de kilometerraaien 61 en 63, behoo
rende tot de werken voor het verleggen van de uitmonding der rivier 
de Maas. Inl. aan het bureau der wcrkep voor de verlegging van den 
Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 21 Sept., te l l 1 / , uren aan de haven van 
Lage-Zwaluwe. Raming ƒ 98,000. 

s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: bet 
afbreken en daarvoor in de plaats maken van een gedeelte der fun-
deeringsvt erken voor dr ijzeren overkapping, met bekomende werken, np 
het t'entraal-|iersonenstation te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 20 en 21 Sept., 
te 11 uren. Raining J 188,700. 

Nieuweramstel, te l i 1 , uren, door burg. cn weth.: het bestraten 
en rioleeren van de nieuwe wegen aan de Ringkade. Aanw. 21 Sept., 
te 10 ureu. 

'•-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier de Waal onder IJzendoorn, aan den 
rechteroever, tusschen de kilometerraaien 40 en 50 gezonken vaartuig. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Driesen, te 's-llage. en den ingenieur 
Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 21 Sept. 

Donderdag, 2» Nept. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz, aanhet 

gebouw van het prov. best.: het maken van stroobeplantingen en rijs-
schuttingen in de duinen op het eiland Terschelling. Inl. bi) den 
hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur keurenaer, te Hoorn. 
Aanw. 22 Sept. Raming /' 5450. 

Tiel , te 1 uur, door den dijkstoel van het polderdistrict Neder-Betuwe, 
in het Hollandsch Kofliehuis: lo. het 1 leeuwaarden van een vak dijk 
onder Kcbteld, ter lengte van 776 meter; 2o. de levering van het nood-
hout op de gewone plaatsen langs de dijken van het district. 

Vrijdag, SO Nept. 
'a-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling Utrecht, 
in 2 perceelen. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer 
der Rijkstelegraaf, te s-Hage, en den inspecteur te Utrecht. Raming: 
perc. 1, ƒ 1080, perc. 2, ƒ270. 

's-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen cn verbeteren van Rijkstelegraallijnen in Noord-Holland. Inl. 
bij den inspecteur, chef van bet technisch beheer der Rijkstelegraaf, te 
's-Hage, en den inspecteur, te Hoorn. Raming f 1240. 

Beriele (Zeel), te 2 uren, door het best. der waterkeering van het 
calamiteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteueen polder Borsele. 
in het directiegebouw: het maken van werken tot verdediging van den 
oever van bovengenoemd watei-schap en polder. Aanw. 23 en 26 Sept., 
van 8—10 uren. Raming / 1920. 

Zaterdag, 1 Oct. 
Zaamslag (Zeel.), te 1 uur, door bet best. der waterkeering van de 

calamiteuse Margaretha-, Kleine-Huissons- en Eendrachtpolders, ten 
kantore van den secretaris-ontvanger: bet uitvoeren vau werken tot 
verdediging van den oever van den calamiteusen Eendrachtpolder. Aanw. 
24 en 27 Sept., te 10 uren. 

Vrijdag. I « e t . 
Binnen Hoordijk (N.-Br.). te 10 uren, door het best. van het water

schap Roijalen Polder, ter herberge van Jr. Sprangers: de letering van 
30,000 bos rijs, 3000 bos palen en 3000 bos latten. Inl. bij den secretaris-
penningmeester \V. E. Becking, te Hooge-Zwaluwe. 

'•-Beach, te lO'/i uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het opruimen van ondiepten in het 
kanaal de Dieze, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 6c district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht en den 
opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 80 Sept. Raming J 6700. 

Zaterdag, S O r l . 
Heusden, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het water

schap dc Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c. a. in hunne 
gewone vergaderzaal, nabij de Waterpoort: a. het met bladriet en rijs
hout beslaan van vakken dijk, tot het waterschap behoorende, in 4 perc. 
i. het leveren van 6000 bossen bladriet in 1 perc.; e. het leveren van 
4000 bossen Holl. rijs, 100 bossen Geldersch rus, 100 bossen bleeslatten, 
in 1 perc. Inl. bij den opzichter J. van Tuijll Gzn, te Heusden. 

Weensdag, l a Oct. 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas beneden de 
doorsnijding van de Piekenwaard, tusschen de kilometerraaien 14 en 
16 der herziene rivierkaart, onder de gemeente Driel, provincie Gelder
land. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur 
Verwey en den opzichter Groenen, beiden te Vucht. Aanw. 5 Oct. 
Raming ƒ 13,940. 

• p enhepaalden datum. 
Harlingen, door den architect A. van der Meer: het afbreken van 

onderscheidene gebouwen en het bouwen van eene stelphuizing op de 
zathe Ludingakerk, onder Midlum. Aanw. 19 Sept., te 10 uren. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Breda, 6 Sept.: het bouwen van een magazijn 

voor brandstoffen voor M. van der Jagt, onder 
beheer van den architect J. A. Oomes, aldaar; 
gegund aan J. Tirion, te Breda, voor ƒ 3543. 

E n s c h e d é , 7 Sept.: net bouwen van twee woon
huizen op een terrein, gelegen aan den 01 den-
zaalschen straatweg, onder oeheer van den ar
chitect H. Reijgers: ingek. 11 bilj, als: 
G. Hukeriede, te Enschedé, J 2425 
J. G. Meijer, . idem > 2395 
J. Tonics, ji idem • 2379 
II. ten Cate, > idem > 2387 
1. H. Varick, > idem » 2296 
J. H. Vossebeld, » idem > 2094 
H. Wijok, » idem » 2079 
lintman. > idem > 2033 
Rietman, » idem » 2024 
G. Sluimer, s idem » 1993 
G. Hofstede, » idem > 1993 

Rij loting gegund aan G. Sluimer. 
Oldehreeh, 9 Sept.: het bouwen van een 

burgerwoonhuis, met bijlevering van alle mate
rialen; ingek. 11 bilj, als: 

te Zwolle, 
i idem 
» Oldebroek, 
> Hattem, 
t idem 
s idem 
> Hattemerbroek, > 1649 
> Hattem, ï 1521 
» Wezep, » 1485 
• Hoerde, • 1426 
s Wezep, i 1349.24 

ƒ 2497 
» 2333 
» 1730 
> 1680.66 
» 1678 

1665 

G. V. 1,'nen, 
D. J. Sehuppert, 
W. Wildeman, 
J. Borst, 
A. Rouwenhorst, 
A. Fiechter, 
A. Borst, 
A. Borst, 
J. v. Enk, 
L. IJzerman, 
W. v. Oene, 
Gegund. 

Tct rrlngen, (by Breda), 9 Sept.: het afbreken 
van eene looierij en het opbouwen van een be 
neden- met bovenwoonhuis in den Terheidenschen 
hoek, onder beheer van den architect A. Verlegh, 
te Breda; metselwerk, ingek. 6 bilj., als: 

ƒ 1140 
» 976 
» 970 
• 873 

/ 1868 
» 1846 

1838 
1787 
1625 

P. de Leeuw, te Wageningen, j 4990 
H. A. J. Popping, 'i idem » 4882 
H. Haar Jz , » idem > 4780 
3. Haar Hz, • idem » 4776 
J. Goossen, i idem » 4713 
H. Haar Jz„ a idem » 4621 
A. de Leeuw, » idem » 4689 
R F. Driever, > idem » 4367 
Gebr. Mekking, » Bennekom, » 4196 
W. Snijders, > Wageningen, » 4163 

B. Radstake, > idem » 4155 
Gegund. 
sneek, 10 Sept.: het bouwen van 20 woon

huizen voor decoöperatieve vereeniging »Self help" 
aldaar, onder beheer van den architect J. Ph. 
Hogendijk; ingek. 18 bilj, als: 

Friesche Waal-

C. T. Schaner, Leeuwarden, ƒ 24,637 f 24,637 
K. J. Kalt, Heereveen, » 24,768 > 24,868 
W. Brouwer, Leerdam, » 28,880 • 23,680 
T. J . v. d. Steele, Sneek, > 23,056 i 22,887 
H. Hiosin.i, liozum. i 23,390 » 22,846 
R. Feenstra, Bolsward, » 22,910 > 22,760 
J. de Graat, Sneek, > 22.970 » 22,330 
P. Westra, Arum. • 22,560 » 22,320 
C. Schiere, Boornbergum, t 22,196 > 22,096 
J. L. de Vries, Oldeholtpade, s 22,078 • £1,868 
J. J. de Jong, Koudiim. • 21,642 » 21,342 
J. Bosma, Joure, » 21.225 > 20,880 
K. v. d. Schaaf, Terhorne, • 20,738 >> 20,538 
Gegund aan K. v. d. Schaaf. 

Veesten, 10 Sept.: het bouwen eener naai
en brejschool met woning; ingek. 8 bilj, als-
B. A. Trooster J r , te Zwolle, 
O. J. Averdijk, » Wije, 
J. J. Rouwenhorst, » Hattem, 
L. IJzerman, » Heerde, 
J. Borst, » Hattem, 
A. Rouwenhorst, » idem 
J. v. Keulen, • Veessen, 
S. Wonink, » idem 
Raming 

Nurhula'erveen, lOSept 

ƒ 2141 
» 1750 
» 1700 
» 1688 
» 1685 
» 1677 
» 1621 
• 1618 
• 1623 

het uitgraven van 

3o. het verlengen en rioleeren der Riouw- en 
Batjanstraten; ingek. 10 bilj, als: 
F. Roest, tc s-llage, ƒ 10,970 
L. de Boo, » Vrijenban, 
V. Bergen Henegouwen,» 's-Hage, 
H. .longenburger, » Waddinksveen, 
P. Krauenveld, » 's-Hage, 
C. M. Roozenburg, • Naaldwijk, 
A. de Borst, » Papendrecht, 
G. Kei). » Rotterdam, 

de Waard en J. C. 

9,587 
9,444 
9,240 
8,997 
8.930 
8.869 
8,740 

Diercks, > 's-llage, » 8.385 
J. dc lii 11ij11, >i idem » 8.142 

Reden, 12 Sept.: het verbouwen van de school 
te N'ietap: ingek. 4 bilj, als: 
J. L. v. d. Schaaf, te Leek, J 776 
B. Kooi, > Zuidhorn, » 784 
H. v. Houten, i> Leek, i 727 
F. Zuidersina, » Zuidhom, » 660 

Gegund. 
T i l b u r g , 12 Sept.: het bouwen eener maré-

chausséeskazerne met bij behoorende stalling; 
ingek. 9 bilj.: 
hoogste inschr. C. Horvers, f 7863 
laagste idem P. B. Clercx, > 6995 
Gegund. 

Kampen, 13 Sept.: het herbouwen van de 
sigarenfabriek met pakhuis, voor de lirma J. H. 
van Hulst te Kamrien, onder beheer van de 
architecten W. en F. C. Koch, te Zwolle; ingek. 
9 bilj, als: 

tc Zwolle, 
idem 

ƒ 21,920 
> 16.433 
• 15,820 
> 15,800 
» 15,130 
» 15,123 
> 14,940 
> 14,581 
> 13.990 

H. v. d. Heide, / 1227 
J. Simons, > 1020 
W. v. Boxsel, i 985 
C. de Canter, • 975 
W. de Canter, • 896 

Timmerwerk; ingek. 4 bilj, als 
Stolk, 
F. C. Schrauwen, 
Van Gelderen, 
Baselier, 

Massa, ingek. 5 bilj, als: 
V. Nijnanten, 
J. P. Kleiner, 
W. v. Boxsel, 
G. v. d. Velden, 
J . Tirion, 

Srenlngen, 10 Sept.: het bouwen van een 
gebouw ten dienste van het Groene Weeshuis; 
onder beheer van den architect K. Hoekzema 
ingek. 20 bilj, als 
J. Versteeg, 
H. So.liolteiis, 
l i . v. d. Laan, 
B. de Jong, 
J. H. Muller, 
L. Oldenburger, 
J. Visser, 
H. Scheltens, 
J de Vries, 
II. Berends, 
J. Werkman, 
E. W. Wietzema, 
J. Ibelings, 
J. Poelman, 
3. V. Heerpelink, 
II. Jansen, 
D. Dalmolen, 
I). S. Diddens, 
W. Pleijsier, 
G. Meulink, 

Gegund. 
adorp, 10 Sept.: a. het verlagen van den 

overreed van den Reitdiepsdijk in den weg van 
Adorp naar Wiorumerschouw; ingekomen! bilj, 
van A. Bunnink, te Zuidhorn, voor f 888. 

Bovendien 1 big', van onwaarde. 
i. Het herstellen verhoogen, enz. van de op

slagplaats, te Wedrum aan het Reitdiep; ingek. 
1 bilj, van A. Bunnink, te Zuidhorn, voor /' 578 

massa; ingek. 8 bilj., als: 
II. Moorman, te Bedum, ƒ 1050 
R. Pothuis, i) Garnwerd, t 068 
S- Meyers, > Bedum, s 960 

Gegund aan S. Meiiers. 
. Wageningen, 10 Sept.: het bouwen van een 

sigarenfabriek, onder beheer van den architect 
S. Bitten; ingek. 11 bilj, als: 

de vaart en de wijken van net waterschap alhier; 
ingekomen 6 bilj.; gegund aan O. Weima, te Sur-
huisterveen, voor f 3400. Raming f 4762. 

Amsterdam, 12 Sent.: het bouwen van twee 
openbare lagere scholen in de Potgieterstraat 
hoek Da-Costastraat; ingek. 16 bilj, als: 

te Groningen, 10,360 
» idem » 9,690 
j) idem l 9,583 
i) idem t 9,468 
n idem i 9,240 
n idem • 9,200 
> idem • 9,063 
» idem • 8,990 
> idem i 8,986 
• idem s 8,976 
> idem s 8,985 
» idem 1 8,933 
> idem 1 8,888 
> idem » 8,820 
» idem 1 8,800 
» idem 1 8,815 
» idem • 8,790 
» idem s 8,779 
> idem • 8,650 
» idem s 8,442 

te Amsterdam, j 77,672 
Os, ii 76,495 
Hellevoetsluis, » 75,780 
Amsterdam, > 73,991 

idem » 73,098 
idem > 72,627 
idem > 71,900 
idem » 71,883 
idem • 71,170 
idem » 71,000 
idem > 70,707 
idem • 69,948 

Buiksloot, > 69.550 
Amsterdam, > 69,638 
l.liiiiiiden. > 68.400 
Amsterdam, » 67,790 

•-Hage, 12 Sept.: het leggen van eene water
leiding in de terreinen en gebouwen der Polytech
nische school, te Delft, onder beheer van het 
ministerie van binnenl. zaken; ingek. 8 bilj, als -
L, van Es Leiden, f 6961 
A. Lorrenz, Delft, „ 6275 
J. C. Struik, idem » 6207 
P. Vellekoop, idem > 6110 
J. Claus, 's-llage. .. 5995 

J. J. Iloekholts, 
H. R. Hendriks, 
W. v. Leeuwen, » 
G. Boon, » 
F. Raaymakers, » 
H. Rietsnijder & Zn, » 
P. A. Warners, » 
J. Koster, » 
E. H. Helle, s 
A. Paans, s 
K. J. B. v. Damme, » 
H. C. Dorlas, s 
W. Greeve, » 
W. Voskuyl, » 
L. Kok, • 
B. Cniyff, 

J. de Boer, 's-Hertogenbosch, 5649 

D. J. Sehuppert, 
J. Kruit Kzn, 
G. J. Bruggink Gzn, i> Kampen, 
A. v. d. Wetering, » idem 
J. Hesselingen, » Meppel, 
II. v. Dijk Dz., n Kampen, 
G. Londo, i idem 
L. Meijer, i» Zwolle, 
II. v. Dijk Hzn, > Kampen, 
Gegund. 

Utrecht, 13 Sept., onder beheer der Maatsch. 
tot expl. van Staatsspoorwegen I lo. bestek no. 464, 
het af breken der in regelwerk uitgevoerde buiten
wanden, benevens de scheidingswanden tusschen 
middengebouw en vleugels van af de verdieping 
van het hoofdgebouw, en het verrangen daarvan 
door gemetselde ringmuren en buitenmuren met 
daarmede in-verband-staande werken, op het 
station Oldenzaal; ingek. 11 bilj, als: 
F. W. Geurden. te Apeldoorn, J 17.500 
G. J . Boezcwinkel, » Brommen, >i 14.648 
L. Enklaar, » Dieren, » 13,993 
A. R. Scboonman, » idem . 1:1,593 
C. v. Straaten, » Utrecht, » 13,532 
J. Schut, » lii ii11iiii. 11, ii 18,388 
C. Eckhardt, > Almeloo, i 12,789 
H. W. Klanderman, B Brutnmen, » 11,549 
C. ter Haar, » Winterswijk, > 11.340 
J. ter Ellen, • Oldenzaal, > 9,778 
G. J. Koordeman, • Zutfen, » 9,290 

2o. bestek no, 485: het a fbreken van wachters
huisjes en het maken van wachterswoningen met 
eenige daarmede in-verband-staande werken ten 
beboere van den spoorweg Breda—Bokstel; ingek. 
10 bilj.. als: 

tc Oosterwijk 
Prinsenbage, 
Dordrecht, 

Oosterwijk, 
. Tilburg, 
i Oosterbout, 

f 28.973 
28,600 
28,393 

28,089 
> 28,000 
> 26,988 

De financiëele Maatschappij voor nijver
heidsondernemingen, Amsterdam, » 5525 

C. D. van Es. Delft " 6 0 6 2 

's-Hage, 12 Sept., voor rekening der gemeente: 
lo. het rioleeren der Verlengde-Rijswijksche-
straat: ingek. 11 bilj, als: 
C. M. Roozenburg, te Naaldwijk, ƒ 2740 

Papendrecht, • 2648 
Vrijenban, » 2580 
's-Hage, » 2491 

» 2442 

's-Gravendeel,» 26,438 

• Breda, » 26,278 
ï Rozendaal, » 26,135 
» Steenbergen, • 25,799 

A. de Borst, 
L. de Boo, 
P. v. Vliet. 
C. Vermeulen, 
H. Jongenburger, 
P. Kraijenveld, 
F. Roest 
A. de Waard en J. 

Diercks, 

idem 
Waddinksveen, 

i 's-Hage, 
idem 

2375 
2280 
2216 

G. Keij, 
de Bruijn, 

idem » 2198 
Rotterdam, » 2150 

i 's-Hage, » 2128 
2o~ het1'rioleeren der Prins-Hendrik en Van 

Speijkstraat (gedeeltelyk): ingek. 5 bilj, als: 
iVSe Boo, te Vryenban, ƒ 7600 
A. de Waard en J. C. 

Diercks, » s-Hage, > 6800 
H. Jongenburger, » Waddinksveen, » 6240 
G. Ken, » Rotterdam, » 5770 
J. de Bruyn, » 's-Hage, » 4874 

P. H. Versteijne, 
M. Bakkeren, 
J. J . Kooijmans, 
3. v. Rijt en J. F. v. d 

Struijk, 
P. F. Dusee, 
J. W. H. Brandt, 
J. Blok. 
J . J . M. v. Gils, en A. 

C. v. Gils. 
F. D. Bruglemans, 
C. Raats, 
Ph. v. d. Heijden, 
A. Willaert, 
W. F. Weijers, 
T. Kessels, 
L. Botermaus, 
A. v. Hezik, 
Raming 

Neuaen, 14 Sept.: het herstellen van storm
schade te Neuzen, onder beheer der genie te 
Bergen-op-Zoom; ingek. 4 bilj, als: 
M. v. d. Hoek, te Neuzen, / 1730 
A. Tholens, v idem • 1698 
L. Koole, ï idem » 1685 
M. D. de Putter, » idem s 1650 

Bokstel, 
» idem 
» Tilburg, 
» Breda, 
• Gilze, 
> Kerkdriel, 

25,730 
> 24,887 
» 24.770 
> 24.400 
» 24,063 
• 23,967 
i 29,000 

Raming 1700 
Hengele (O.), 14 Sept.: de verbouwing van 

een gedeelte der oade dorpsschool tot een woon
huis en Fröbelschool, voor D. W. v. Wulffte Palthe, 
onder beheer van den architect J. Moll; ingek. 
8 bilj. als: 
V. d. Berg, Hengeloo (O.), ƒ 8663 
B. Vixseboxse, Almeloo, » 8640 
A. Sieverink, Oroenloo, » 8480 
W. v. Leeuwen, Hengeloo (O.) » 8200 

( 



J. lirummelhtiis, Hengeloo (0.) f 8150 
1. Weknera, Gelselaar bij Borkeloo, » s i o o 
J. H. Boonk, Ilengeloo (O.) , 7387 
A. J. Wilmink, idem , 7300 

.-Huge, U Sept.: onder beheer van liet de
partement van Waterstaat, enz.: lo. het uitvoeren 
van baggerwerk in de rivier de Dordsche Kil 
onder de gemeenten Dubbeldam en VGravcndeel • 
ingek. 0 bilj., als: 
T ' Volker, te Dordrecht, ƒ 14,500 

idem 
1 Bedel, 
' Sliedrecht, 
' idem 
1 Utrecht, 

14,41'0 
14,400 
13,700 
12.780 
10,470 
15,000 

D. Volker, 
A. G. Huyskcs, 
L. A. v. Haatten, 
A. L. v. Wijngaarden Uz 
H. Bennik ILliz., 
R u ' n i " f ., . » 15,000 

90, de uitvoering van baggerwerk in de rivier 
de .Maas, onder de gemeente Ohee en Laak: ingek. 
2 bijl., als: B 

£ "f11™- te Grave, f 3660 
H. Peniot, » Obbicht, > 2880 

... 11 3700 
do. het uitdiepen van een gedeelte der spoor-

woghaven te Staveren en het verrichten van 
eenige teer- en verfwerken aldaar; ingek. 5 
bilj., als-

ƒ1846 
» 1675 
» 1585 
> 1496.60 
» 1495 
> 1475 

VV. Goedkoop Dz., 
L. Kalis Kz., 
J. v. Houwelingen 
D. Volker, 
C. Bos Az., 
l i ' a l i n i 

te Amsterdam, 
i Sliedrecht, 
3 Amsterdam, 
» Dordrecht, 
I idem 

ƒ 7400 
» 6900 
» 6832 
» 6130 
» 5490 

6540 

j Noord-Brabant te 's-Bosch, met alle daartoe bc 
j hooiende werken; ingek. 6 bilj., als 
Fr. Vernimmc, te Utrecht, 
H. A. v. Genabeek, r> 's-Bosch, 
Jac. de Boer, » idem 
W. A. Pijnenburg, » idem 
Chr. v. Beugen, • idem 
M- L. v. Bergen, » idem 

Arnhem, 16 Sept.: het doen van voorzienin
gen aan kazerne-gebouwen tc Arnhem; ingek. 
3 bilj., als: 
M. Wardenier Jzn., te Arnhem, ƒ 2660 
N. W. v. Daalen, 11 idem • 1793 
.1. W. Janssen, » idem > 1706 
Raming » 990 

Utrecht, 16 Sept.: het doen van voorzieningen 
aan het ambulance-magazijn te Utrecht, onder 
beheer der genie, aldaar; ingek. 4 bilj., als: 
G. v. Raspcl, te Utrecht, ƒ 1170 
J, Krap, • idem > 1145 
H. Vermeer, » idem » 1144 
Th. H. Dirks, » 's-Bosch » 1127 
Raming > 1250 

'«•Bage, 16 Sent.: het herstellen en verbete
ren van Rijkstelegraallijnen in de afdeeling 
Arnhem; ingek. 6 bilj., als: 

B I J V O E G S E L 

T i ? . 1 , • ° a 4 U 

4 0 . het leveren en carboniseeren van eikenhout 
voor wissels en van dwarsliggers en het kepen 
van eiken dwarsliggers, in twee perceelen, perc 1 
ingekomen 6 bilj., als-

te Dordrecht, 
11 Bokstel, 
» Wesel, 
» Bokstel, 
» Laren, 
11 Bokstel, 

f 7690 
» 7500 
» 7254 
» 7235 
» 7170 
> 694C 
» 8500 

f 1780 
» 1295 

1300 

C.'GipsCz., 
P. H. v. Hoogerwou, 
W. Hoettger, 
J. J . v. d. Eerden Pz 
L. v. Dijk, 
B. II. (lercx, 
Raming 

perc. 2; ingek. 2 bilj., als: 
J. J. v. d. Eerden Pz., te Bokstel, 
C. Gips Cz., » Dordrecht, 
Raming 

'•-Batch, 15 Sept.: het opruimen van ondiep
ten iu de westelijke gracht, deel uitmakende van 
de rivier dc Dommel; ingek. 3 bilj., als: 
J. v. Vunren, te Zalt-Bommel, J 13,400 
A. v. Herik, » Kerkdricl, > 12,730 
D. K. Bons, > Sliedrecht, t 10,900 

Laatstgenoemde echter met uitzondering van 
het uithalen van ijzergrond 

Niet gegund. 
Amsterdam, 15 Sept.: het bouwen van drie 

heerenhui/en, voor rekening van C. A. A. Stcini-
genweg; ingek. 5 bilj., als: 

A. Aalders, / 50,000 
Gebr. H. & C. Esveldt, » 46,667 
C. Ijsvogel, > 44.741 
P. Groenhof & A. Haak, • A800 
G. J. Ph. Zuiderhoek, > 42,200 

'•••lege, 15 Sept.: het verbouwen van een 
huis in de Biei"Straat, onder beheer van den ar-
chitect A. A. Andries; ingek. 6 bilj., als: 

Gebr. de Vos, j 3089 
Nater en de Baan, » 2695 
J. C. Pietersen, » 2000 
J. L. Werdes, » 2390 
M. H. Kleijn, 11 2299 
J. C. Mook, > 2190 
Raming 1 2281 

'•-Hage, 15 Se.it.: de levering van het ijzer
werk voor onderstellen van platte-, langhout- en 
zandwagcus, met- en zonder rem ten dienste der 
staatsspoorwegen op Sumatra; ingek. 6 bilj., als: 
J. J. Keynes, Haarlem, / :'6,505 
La Métallurgique, Brussel, » 25,999 
A. Germain, Charleroi, » 26,240 
Société de Travaux Dvle X: Bacalan, Parijs, » 24,173 

» dc Soneflc, Senell'e, » 24,070 
> de Baume et Marpent, Haine 

St.-Pierre, 1 23,887 
Zwolle, 15 Sept.: de bouw van eenen ijskel

der met gist- en legkelder voor de firma If. T. .1. 
Schaepman & Co., te Zwolle, onder beheer van 
den architect A. VV. Meijnckcn, te Rotterdam; 
ingek. 7 bilj., als' 

J; Bouma, 
K. Sneydcrs de Vogel, 
H. A. Ezerman, 
J. Schouten, 
W. v. Dijk, 
J, KJeinmeijer, 
Raming 

Spankeren, 16 Sept.. „,-, „. „„,.,, , „ 
woonhuis, onder beheer van den architect 11 
K. Smit, te Dieren; ingekomen 6 bilj., als: 

te Langezwaa 
» Schiedam, 
11 Zutfen, 
» Vianen, 
» Jutfaas, 
* Avereest, 

ƒ 1290 
11 1145 
• 1145 
» 1089 
» 1030 
» 1024 
> 1440 

het verbouwen van een 

J. Schut, 
J. Steinvoort, 
G. J. Carmiggelt, 
H. Stoltenberg, 
L. Enklaar, 
H. Enklaar, 
Gegund. 

te Brummen, 
i Dieren, 
1 Brummen, 

Dieren, 
idem 
idem 

863 
1 840 
1 769 
1 747 
1 636 

Teniae: het bouwen eener rijks-hoogere-bur-
gerschool is aan den minsten inschr. J. Bosman, 
voor ƒ 55,460. Gegund. Raming ƒ 53,000. 

A.aen: het onderhoud van- cn het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
gebouwen van het prov. best. en het hotel van 
s Konings Commissaris te Assen, van den dag 
der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 
31 Dec. 1888 is gegund aan dc laagste inschr. 
II. Jalvingh en H. Smallenbroek, te Assen, voor 
ƒ 3673. 

ATBIokt, " te Zwolle, 
II. Bruins, » idem 
C. G. Schiere, » Boornbergum, 
A. v. Straten, » Zwolle, 
G. v. Unen, » idem 
W. Gerrits, 11 idem 
G. Kamphuis, 1 idem 
Gegund. 

' . -Be.ch, 15 Sept.: het leveren en aanbrengen 
van leidingen voor waterverbruik en brandblus-
cliing in de gebouwen van het prov. best. van 

/ 18,290 
» 17.867 
» 16,745 
» 16,200 
li 16,150 
i> 15,990 
11 14,884 

D E O P M E E K E K 
van Z A T E K D A G 24 SEPTEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 2 « Sept. 

Maastricht te 10 uren, door hot ministerie van binnen], zaken, aan 
het gebouw van liet prov. best.: het uitvoeren van verschillende werk
zaamheden aan de gebouwen der Rijkskweek- en leerschool tcMaastricht. 
Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te's-Hage, 
en den opzichter J . S. Strik, te Maastricht. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 28C0. 

Kleuweramstel, te 101/j uron, door het bestuur van den Noorder 
Legmeerpolder: 

lo. het kroozen en schoonmaken van de tochten, wog-en bermslooten; 
2o. het verdiepen van eenige tochten weg- en bermslooten in den 

polder, in verschillende perc. 
Inl. bij den opzichter J. van der Breggen, te Uithoorn. 
Utrecht, te 11 uren, door den architect A. Nijland, ten zijnen huize: 

het bouwen van een heerenhuis aan de Maliebaan. Aanw. gehouden. 
Amersfoort, te 11 uren. door burg. en weth.: het maken van 

eenige Waalklinker bestratingen. 
Maastricht, te 12 uren, door den prov. inspecteur der directe be

lastingen, ten zijnen kantore: het verrichten van eenige werkzaamheden 
aan net Rijksgebouw te Vaals, waarin de kantoren der invoerrechten 
en van den postdienst gevestigd zijn. Inl. bij den rijksbouwmeester in 
het 2e district, te 's-Hage, en den hoofdopzichter J. J. G. Rinkes, te 
Breda. Aanw, gehouden. 

E n s c h e d é , te 12 uren, door G. Rothe, te Burgsteinfurt, in het 
koftiehuis van A. Wevei-s, aan den Parkweg aldaar: het bouwen van 
een photographisch atelier met wachtkamer op een terrein aan den 
Parkweg te Enschedé. Aanw. te 0 uren. 

Schiedam, te 2 uren, ten huize van de Erven A. van Velzen, Vlaar-
dingerstraat: het amoveeren van den windwatermolen in den Nieuwland-
schen polder en den opstal van den windwatermolen in den Nessepolder, 
het vervoeren en optellen van dien opstal benevens het maken van 
fundeer-, hei-, me telwerk en enz. Inl. bij den architect F. A.deJongh, 
te Schiedam. Aanw. gehouden. 

Oldemarht, te 2 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
nieuwe school, twee lokalen, te Kalenberg, het maken van de daarvoor 
benoodigde school meubelen, rogenwaterbak enz. Aanw. te 11 uren. 

Vin rfag, 27 Kept. 
*cuzoïi (Zeel.), te 11 uren, door burg. en weth.: het leggen vaneen 

grintbaau, ter lengte van 300 M., op het gehucht Sluiskil. Aanw. 
gehouden. 

Amsterdam, te 4 uren, door do architecten W. Wilkens en G. van 
Ai-kol. in het Amsterdamsch kofliehuis: het maken van 4 heerenhuizen 
met bovenwoningen aan de Centuurbaan, over het Sarphatipark, aldaar. 

Woensdag, 19 Nept. 
'sHage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een krib en een daaraan aansluitendon stroomleidenden dam 
aan het benedeneinde der Vischplaat, alsmede het doen van opruimingen 
in het bed der rivier den Amer. onder de gemeente Made-en-Urimmelen, 
provincie Noord-Hrabant, tusschen de kilometerraaien 61 en 68, behoo
rende tot de werken voor het verloggen van de uitmonding der rivier 
de Maa3. Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging van den 
Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming ƒ 98,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
afbreken en daarvoor in de plaats maken van een gedeelte der fun
deert" ngsw erken voor de ijzeren overkapping, met bijkomende wei kon, op 
het Centraal-personenstation te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanwezend-
ingenieur dor Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. gehouden. Ra
ming j 188.700. 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie der marine: het verrich
ten van metsel-, timmer- en schilderwerk aan de marinebakkorij te 
Willemsoord. Aanw. 27 Sept., te 10 uren. 

Nieuweramstel, te 11'/, uren, door burg. en weth.: het bestraten 
en rioleeren van de nieuwe weggen aan de Ringkade. Aanw. gehouden. 

's-Hage, te 12 uren, door net ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van een in de rivier de Waal onder Uzendoorn, aan don 
rechteroever, tusschen de kilometerraaien 49 en 50 gezonken vaartuig. 
Inl. bij den hoofdingenieur Van Driesen, te 's-Hage, en den ingenieur 
Stienêker, te Nijmegen. Aanw. gehouden. 

Breda, te 7 uren, door den architect J. A. Oomes, in het kofliehuis 
van C. van Vooren: het bouwen van twee woonhuizen met bergplaats 
en stalling, op een terrein, gelegen aan de Korte Markstraat te Breda. 

Winterswijk, door poldermeesters in de afdeeling Boven-SIinge, van 
hot waterschap de Berkel: het schoonmaken van eenige hoofdwater-
leidingen als: de Slinge in 7 perc; de Ratumsche beek m 3 perc; de 
Willemsbeek, Buurserbeek, Onninkbeek, Vosseveldsbeek, en Wissink-
beek, ieder in 2 perc Bilj. inzenden vóór 28 Sept., bij den voorz. 
poldermeester of bij den secretaris. 

Donderdag, 20 Sept. 
Breda, te 10 uren, door den rentmeester der domeinen in het rent

ambt Breda, bij de Wed. Segers, in de Reigerstraat: het omspitten 
tot verschillende diepten van 10.62.59 hectaren grond, het maken van 
1599 M. greppen en het opmaken van 9665 M. dito in onderscheidene 
perceelen, in de Ulvenhoutsche-, Mast-en Liesbosschen, onder GinneUen, 
Prinsonhage en Gilze. Aanw. 26 Sopt, te 10 uren in het Uvenhoutsche 
bosch en 27 Sept., te 10 uren in de Mast- en Liesbosschen. 

Haarlem, te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het maken van stroobeplantingen en rijs-
schuttingen in de duinen op het eiland Terse helling. Inl. bij den 

hoofdingenieur, to Haarlem, on den ingenieur Keurenaer, tc Hoorn. 
Aanw. gehouden. Raining ƒ6460. 

T l e l , to l uur, dour don dijkstool van hot polderdistrict Xeder-Betnwe, 
in hot Hollandsch Koffiehui-»: lo. hot boruwaarden van een vak dijk 
onder Eehteld, ter lengte van 776 motor; 2o. de levering van het nood-
hout op do gewone plaatsen langs de dijkon van hot district. 

OoNtermeer (Fr.), te 2 uron, bij P. 11. van dor Heulen: het bouwen 
eener kerk voor de Ned.-Gorof. gemeente (doleerende). Aanw. 29 Sept., 
te 10 uren. 

tri.jfl.-ig, 30 Sept. 
Groningen, te 12 uren, door hot prov. best.: hot verharden met 

veldkeien van don tot los- eu laadplaats dienenden berm van den 
provincialen grintweg langs het Winschoterdiep te Zuidlirook. Aanw. 
gehouden. 

's-llage, te 1 uur, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbetereu van Rijkstelegraallijnen in dc afdeeling Utrecht, 
in 2 perceelen. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer 
der Rijkstelegraaf, te s-llage, on den inspecteur te Utrecht. Raming: 
perc. I / 1080, perc. 2 /'27Ö. 

s-Hage. te 1 uur, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van Rijkstolegraalïijnon in Noord-Holland. Inl. 

| bij den inspecteur, chef van hot technisch behoor der Rijkstelegraaf, te 
: 's-Hngo, en don inspecteur, te Hoorn. Raming /'1240. 

Hort.de (Zeel.), te 2 uren, door het bost. dor waterkeering van het 
calaniiteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calainiteuscn polder Borsele. 
in het directiegebouw: hot maken van werken tot verdediging van don 
oever van bovengenoemd waterschap en polder. Aanw. 26 Sept., van 
9—10 uren. Raming / 1920. 

Breda, te 7 uren, door den architect A. Verlegh, in het kofliehuis 
van P. Hooks: het bouwen eener looierij, onder de gemeente Terheiden. 
Aanw. gehouden. 

Katerdag, f Oct. 
Zaamalag (Zeel.), te 1 uur, door hot best. dor waterkeering van de 

calamiteuse Margaretha-, Kleine-Huissens- en Eendracht polders, ten 
kantore van den secretaris-ontvanger: het uitvoeren van werken tot 
verdediging van don oever van den calamiteusen Eendrachtpolder. Aanw. 
27 Sept., te 10 uren. 

Amsterdam, to I uron, door den architect W. Langhout (iz., in het 
café iRoode Leeuw": het bouwen van een hoerenhuis mot bovenwoning 
op een terrein aan de Weesporzijde, te Nieuweramstel. Aanw. 28 Sept., 
te 1 uur. 

Gendringen (Gold.;, door burg. en weth.; do levering van een 
bra ndsp n it wagen. 

Dinsdag, 4 Oct. 
' s - l l a g e : hot stucadoor- on pleisterwerk voor hot maken dor gebou

wen, tunnels en keermuren op het stationseinplacement, te 's-Hage. 
Botterdam, in het Timmerhuis: de levering van ongeveer 115 M 3 

eikenhout voor dukdalven en meerpalen. 
Woensdag, 3 Oct. 

Vlissingen. to 2 uron, door den eerstaanwezend-ingenieur dor genie 
te Bergen-op-Zoom. in hot shotel de Commerce": hot doen van voor
zieningen aan do kazerne Westdijk. te Vlissingen. Bilj. inzonden uiterlijk 
4 Oct,, vóór 3 uron. bij don opzichter van fortification, aldaar. Raming 
f 4500. 

Vrijdag, 7 Oct. 
H i t m e n - M o e r d i j k (NT.-Br.). te 10 uron, door het bost. van het water

schap Roijalon Polder, ter herherge van J. Sprangers: de levering van 
30.000 bos rijs. 3000 bos palen en 3000 hos latten. Inl. bij den secretaris-
penningmeester W. E. Boeking, te Hoogo-Zwaluwo. 

's-Bosch. te lO'/j uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van hst prov. host.: het opruimen van ondiepten in het 
kanaal do Dieze, prov, Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in 
het 6e district, te 's-Bosch, don ingenieur Schuurman, Ie Vucht enden 
opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 30 Sept. Raming ƒ 6700. 

's-Hage, to 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en het doen van eenige horstollingen aan het Rijks|>ost- en 
telegraafgebouw te Monnikendam, ovor '87 tot on mot 81 Maart '90. 
Inl. bij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hago en den 
hoofdopzichter der landsgebouwen G. D. Wijndols de Jongh, te Amster
dam. Aanw. 30 Sept., to 12 uren. Raming f 650. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het uit
voeren van eenige veranderingen in het Rij kspostgo bouw te Eindhoven 
en het onderhouden en herstellen van dit gebouw, van don dag dei-
kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Dec. 
'89. Inl. bij don rijksbouwmeester in hot 2e district, to 's-Hage, en 
den hoofdopzichter J. J. G. Rinkos, te Breda. Aanw. 1 Oct., to 11 uren. 
Raming f 2390. 

Zaterdag, § Oct. 
neusden, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het water

schap de Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c. a. in hunne 
gewone vergaderzaal, nabij de Waterpoort: a. het met bladriet en rijs
hout beslaan van vakkon dijk, tot het waterschap behoorende, in 4 perc 
b. het leveren van 6000 hossen bladriet in 1 perc; c. hot leveren van 
4000 bos Holl. rijs, 100 bos Geldersch rys, 10Ü bos hleeslatten, in l perc 
Inl. bij den opzichter J. van Tuijll Gzn., te Heusden. 

Woensdag, l'l Oct. 
's-llage, te 11 uren, door hot ministerie van waterst. enz.: het 

maken van werken tot verbetering van do rivier de Maas benoden de 
doorsnijding van de Piokenwaard, tusschen de kilometerraaien 14 en 
16 der herziene rivier kaart, onder de gemeente Driel, provincie Gelder
land. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur 
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DE O P M E R K E R . D E OP HE R «XI R. 
Verweij en den opzichter Groei.cn, beiden te Vocht Aanw. 5 Oct 
Raming /' 13 'j in. 

'•••lage, te 11 uren. dooi- het ministerie van waterstaat enz.: het 
inrichten tot kantongerecht van het gebouw, dienende tot telegraaf
kantoor te 's-llage en het onderhouden van dat gebouw tot en met 31 
Dec. '88. Inl. bh den rijksbouwmeester in het 2e district, en den hoofd
opzichter J. A. Weinberg, beiden te 's-llage. Aanw. 5 Oct. tc 10 uren 
Raming ƒ 6330. 

'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten der verruiming van de doorgraving te Hock-van-llolland, 
voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. 
aan het bureau van den eerstaanwezend-ingenieur van den waterstaat 
Leemans, te Rotterdam, en den ingenieur Stein Parvé. te lloek-vau-
Ilolland. Aanw. 5 Oct, tc 12 uren. Raming j 0 30 per M'. 

Honderdag, 13 Oet. 
Haarlem, tc 1 uur. door dijkgraaf en heemraden van den Ilaarleni-

merriieorpoldcr. tor secretarie, op den Jansweg: bet maken en opstellen 
van zes stoomketels, met hijhohoorende stoomkast, voor het pompwerk, 
tuig ide Croqnius", nabij Heemstede. Inl. bij den hoofdopzichter tc 
Haarlem. Aanw. 4 Oct, te 2 uren. (Zie advert, in n«. 30). 

Uonderdag, 20 Oet. 
Haarlem, te II uren, door bet ministerie van waterstaat enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het stellen van dukdalven en meer
palen in het buitenkanaal te Umuiden en het Noordzeekanaal. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Haarlem, cn den ingenieur, te Amsterdam. Aanw. 
13 Oct. Raming / 8700. 

Vrijdag, 21 Oet. 
middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van liet prov. best.: het op diepte houden van de buiten
haven van het kanaal door Walcheren te Veere en van de geul in den 
oever voor die haven. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, 
te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 13 en 15 Oct. 
Raming ƒ 34,400. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der registree-
rende peilschaal te Bruinisse, behoorende tot de zeewerken in de prov. 
Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, 
en den ingenieur te Goes. Aanw. 13 en 15 Oct. Raming f 328 
per jaar. 

Maandag, 24 Oet. 
Tilburg, te 11 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur van den 

11. Jozef, in het kofliehuis »de Gouden Appel", op den Heuvel: het vol
tooien door verlenging der in '72 gedeeltelijk gebouwde St.-Jozefskerk 
en het daaraan bouwen van twee torens, met de levering van alle 
daartoe benoodigde materialen, benevens het restaureeren van het be
staande gedeelte, zooals dit in 't gedrukte bestek is omschreven en 
bedoeld. Inl. bij den architect H. J. van Tuldcr, te Tilburg. Aanw. 17 
Oct, tc 11 uren. (Zie advert, in n'. 39.) 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Utrecht. 10Sept.: het aanleggen van riolce-

ringen en bestratingen in de Juu-.Mcijciistr.tat 
en op andere plaatsen in de gemeente; ingek.3 
bilj, als: 
P. Leenders, te Utrecht, ] 3400 
E, Scheepbouwer, > idem » 3254 
J. Krachten, » idem a 3233 

Amsterdam, 16 Sept.: het bouwen van een 
woonhuis aan den Parkweg te Nieuweramstel, 
onder beheer van den architect W. Langhout 
Gz.; ingek. 10 bilj, al 
11. C. Dorlas, 
G. Boon. 
W. Greeve, 
F. Raaymakers, 
J. v. Berne, 
J. Buiterman & Co, 
W. H. Struijs, 
J. Koster, 
A. J. v. Liemt, 
V. d. Eik en De Waal, 

Hulst (Zeel.), 16 Sept.: het leveren van 650,000 
stuks keien (Lessines) 10/16; gegund aan den 
minsten inschr. L. Prud'hnmmc, te St.-Nicolaas 
(België), voor / 38.86 per duizend. 

Beverwijk, 16 Sept.: de vergrooting dor 
openbare lagere school met drie lokalen en bij
komende werken; ingek. 13 bilj, als 
P. Visser, 

» Amsterdam, f 22,883 
• idem a 17,590 
» Buiksloot, » 17,440 
s Amsterdam, a 17,230 
» idem a 16,860 
» idem » 16.500 
• idem > 16,320 
• idem a 16,200 
a idem » 15,840 
» idem > 15,449 

C. N. Vlaming, 
C. Nieuwenweg, 
J. B. Lasschuit, 
Barmcntla en Vis, 
P. S. Kooij, 
Jb. Schipper, 
G. P. B. Schermer, 
A. de Waard en Wijker, 
H. W. Duijn, 
P. Langendijk, 
J. lirauii, 
A. Dorregeest, 
Gegund. 
Raming ƒ 8820 

.stavenisse, 16 Sept.: het maken van een 
regenbak, groot 15 M' , met de bijlevering van 
77 M. ijzeren gooien; ingek. 5 bilj, als: 

te Huizen, 
» Schagen, 
» Beverwijk, 
» Haarlem, 
• Huizen, 
» idem 
» Beverwijk, 
» Uitgeest, 
» Helder, 
» Beverwijk, 
> idem 
» idem 
s Alkmaar, 

/• 8938 
» 8793 
» 8626 
» 8579 
a 8540 
• 8507 
» 6300 
> 8100 
a 6098 
« 7975 
» 7949 
» 7770 
> 7396 

L. Ê. Roozcmond, 
G. M. Rcozemond, 
Jac, Letzer, 
Ger. de Jonge, 
D, Dane, 
Raming 

te Stavenisse, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 635.60 
626 
619 
451 
450 
531 

Akkerweude, 17 Sept.: het verrichten van 
verfwerk in de Herv. kerk; ingek. 16 bilj.; 
hoogste inschr. J. Bcüer, Meppel, ƒ 367 
minste > P. Wëstra, Oeukerk, » 174 
Gegund. 

Rotterdam, 17 Sept.: het rioleeren, ophoo-
gen en bestraten van een gedeelte van de 
Jacob-Cats-, Rembrandt-, Erasmus- en Noord
molenstraat, voor rekening der maatschappij tot 
expl. van onroerende goederen; ingekomen 13 
bilj, als: 

te Rotterdam, 
» Papendrecht, 
H Sliedrecht, 

A. de Bruijn, 
A. de Borst, 
G. Beenhakker, 
J. v. d. Vlugt, 
A. du Vijn, 
B. Voordendag, 
C. 3. v. Tussenbroek, 
A. H. Breijs, 
J. J. Knoijmans, 
A. J . Stal, 
W. v. Leeuwen, 
H. Jongenburger, 
D. Varkevisser Jr , 

Dordrecht, 
idem 
idem 

Hillegcrsberg, 
Kralingen, 
Dordrecht, 
Hillegersberg, 
Hellevoetsluis, » 29,222 
Waddinksveen, » 28,200 
Oversehie, » 26,389 

ƒ 38,580 
» 33,148 
> 32,940 
> 32,740 
• 32,511 
» 31,723 
» 31,400 
» 80,712 
• 80,400 
» 29,800 

Amsterdam, It Sept.: het maken van drie 
meerstoelen in het marinedok, het herstellen 
van het terrein, de wrijfgording enz, bij de 
coupure; ingek. 11 biljetten; minste inschr. H. 
Meekers, te Amsterdam, voor f 5685. 

'••Hage, 19 Sept.: de overstorting van de 
kopzinkstukken der hoofden A' en B, gelegen 
beoosten de Goereesche haven, benevens de 
voorziening van de koppen der daromen 1, 2 en 
4 aan het Flauwe Werk op de noordkust van 
Goedereede, behoorende tot de zeewerken in 
Zuid-Holland; ingek. 4 bilj, als: 
Erven Trip, te Rotterdam, ƒ 5839 
T. J. Smits, » Dordrecht. » 4898 
G. Roskam Jr, » Sliedrecht, » 4623 
A. M. Langeveld, » Hardinksveld, s 4472 
Raming » 5000 

'•-Hage, 19 Sept.: het bouwen van eensluis-
kantoor te Leidschendam, gem. Stompwijk, voor 
rekening der provincie Zuid-Holland; ingekomen 
5 bilj, als: 

B. Nieuwenliuisen, te 's-Hage, ƒ 7220 
M. A. J. Taverne, a idem » 7054 
II. v. Bergen Henegouwen, » idem » 6589 
A. .1. Versteede, a Vlaardingen, » 8*89 
J. Vermeer, » Hekendorp, a 6473 

Amsterdam. 19 Sept., voor rekening der 
Holl.-ijzeren-spoorwcgmaatschappij: bestek ito. 
411, het maken van twee gemetselde landhnof-
den en van twaalf steunpunten voor de kolom
men van de doorgang, het maken van riolen, 
duikers, bestratingen enz, het afgraven van den 
bestaand en oprit in den Rijswijkschenweg, te 
's-Hage, in twee perceelen en massa. 

Perc. 1, ingek. 17 bilj, als: 
F. Los, Leiden. 
F. H. v. Malsen, 's-Hage. 
C. v. d. Mcijden, Hardinksveld, 
C. I'. W. Dessing, Gouda. 
D. J. Uien berg, Rotterdam, 
B. Voordendag Az, Dordrecht, 
L. Kok, Muiuidcn, 
C. Romeijn. Haarlem, 
C. v. d. Vlugt, 's-llagc, 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
H. A. Blok, 's-Gravendeel, 
A. Korteweg, Zevenbergen, 
H. Wienhoven, Schiedam, 
M. A. J. Taverne, 's-Hage, 
G. A. v. Spanje, Rotterdam, 
A. v. d. Meijden Az.. Hardinksveld 
J. Visser Gz, Papendrecht, • 

Perc. 2; ingek. 7 bilj, als: 
Firma G. J. Wispelwei; & Co, Zwolle, 
Koninkl. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, 
Maatschappij Ijzergieterij »de Prins van 

Oranje', 's-Hage, 
Ned Stoombootmaatschappij, Rotterdam, 
Ph. Roijakkers ,fc Zn, Helmond, 
L. J. Enthoven & Co, 's-Hage, 
Soc. anonyme des chaudronneries et 

fonderiés Liégeoises, Luik, 
Massa; ingek. 4 bilj, als: 

F. Los, Leiden, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
C. J. Maks Jz, idem 
H. J. Meekers, idem 

Dinxperloo, 19 Sept.: het bouwen 
openbare school met onderwijzerswoning en de 
levering der benoodigde schoolmeubelen, onder 
beheer van den architect H.J. L. Ovink, in twee 
perceelen en massa. 

Perc. 1. ingek. 6 bilj, als: 
A. v. Raaij, Ulft. 
J. L. de Vries, Oldeholtpade, 
J. J. Stenden.Doctichcm, 
G. ten lieert. Voorst, 
J. de Witt, Dieren, 
Gegund. 

Perc. 2. ingekomen 5 bilj, als: 
J . de Witt, Dieren, 
J. L. de Vries, Oldeholti ade, 
.1. F. W. Klein Hesselink, Dinxperloo, 
A. v. Raaij, Ulft, 
ü. ter Heert, Voorst, 
Gegund. 

Massa, ingekomen 8 bilj, als: 
J. F. W. Klein Hesselink, Dinxperloo, 
F. II. v. Eerden, Aalten, 
A. v. Raaij, Ulft, 
J. de Witt, Dieren, 
,1. L. de Vries, Oldeholtpade, 
H. W. Koelman, Aalten. 
H. Jansen, Bredenbroek, 
G. ten lieert, Voorst. 

Nijmegen, 19 Sept.: het bouwen van eene 
villa te St.-Anna, onder beheer van den archi
tect D. Scmmelink; ingek. 3 bilj, als: 
E. J. Wijers, te Nijmegen, 
L. H. v. Benthem, » idem 
G. J . Groot, • St.-Anna, 

Niet gegund. 
Wehe (gem. Leens), 20 Sept.: het bouwen 

van drie brandspuithuisjes te Leens, Wehe en 
Warfhuizen, met bijlevering van alle daartoe 
benoodigde materialen, arbeidsloonen transporten 
enz.: ingek. 14 bilj.; minste inschr. K. Bolt en 
T. Iluizinga, tc Den-Hoorn, voor ƒ 694 
Raming » 

's-Hage, 20 Sept., onder beheer van het 
ministerie van koloniën: lo. de levering van 
stalen dwarsliggers met toebehooren, ten dienste 
der Staatsspoorwegen op Sumatra, bestek no. 6; 
ingek. 5 bilj, als: 
Georg Marien Bergwerks- und Huttenverein, 

Osnabrück, ƒ 365,050 
Bochumer Verein, Bochum, » 340,000 
Gute Holl'nungshutte, Oberhauisen II, » 329,780 
Six:, des aciéries d'Augleur, Angleur, » 817,000 
Hoorder Bergwerks und Huttenverein. 

Hoerde, » 314,065 
Gegund. 

f 33.649 
» 32.800 
> 32,570 
» 31,991.70 
.1 31,500 
» 31.428 
» 31.400 
» 30.920 
o 29.960 
» 29 900 
a 29,470 
» 2'.).4fiU 
a 29,469 
» 29,300 
>i 28 869 
. 28,200 
• 26,980 

f 20,790 

17,800 

16,377 
16,326 
16.260 
15,769 

9 15,450 

/ 51,675 
• 49,000 
a 48,900 
» 47,870 
van een 

/ 1143 
a 1060 
II 849 
a 809 
, i 650 

ƒ 13,276 
a 13,044 
a 12,952 
a 12919 
a 12,599 

2o. de levering van loodwit, ongekookte lijn
olie, gekookte lijnolie, verfwaren, plaatskaartjes, 
ten dienstederStaatsspoorwegenopJava; minste 
inschr. waren: 

loodwit, lirma Parkeren Pluijgers, Rotterdam, 
voor / 2043. 

ongekookte lijnolie. F. Albenlingk & Zn, Am
sterdam, voor ƒ 1467. 

gekookte lijnolie, dezelfden, voor ƒ 519. 
verfwaren, Hoogeweg en van Zameren, Am

sterdam, voor ƒ 1126.50. 
plaatskaartjes, Wed. S. Bencdictus, Rotterdam, 

voor ƒ 496. 
Utrecht, 20 Sept.: het gedeeltelijk opruimen 

der voormalige hrugwachterswoiiingcn en het 
maken van een gebouw tot woningen voor drie 
beambten bij de brug over de Waal, nabij Zalt-
Boinmol, onder het beheer der maatschappij tot 
expl. van Staatsspoorwegen; ingek. 9 bilj.. als 
I v Yrp ' 11 i i • :MI 'te Hedei, ' ƒ 70C0 
F 11 Meijer, » Sliedrecht, » 6200 
A'. Jansen. » Hedel. » 6640 
II. J. v. Boost, a Zalt-Bommel, » 5395 
L. .1. Metz. a idem i 5267 
,1 Kamsteeg. a Giesendam, » 6259 
Ph. v. d. Heijden, a Bokstel, » 5039 
W. Kloosterman. a Akkooi. » 4979 
A. Willaert, a Bokstel. a 4888 

Haarlem, 20 Sept.: het verzwaren van een 
gedeelte van den dijk langs zijkanaal F. nabij 
Halfweg, voor rekening van den Grooten Upol-
der; ingek. 9 bilj, als: 
K. v. Leeuwen, te Zaandam, ƒ 2480 
A. Visser, » Haarlem, a 2470 
H. C. Cusvellcr, a idem » 2427 
G. Beenhakker, » Sliedrecht, a 2045 
J Holster, » Haarlem, » 1860 
De Vlies, » Amsterdam, a 1654 
C. v. Boven, » Nieuweramstel, a 1600 
P. Zanen Cz., » Ammerstol, » 1428 
S. Bakker Az, » Giesendam, » 1377 
Gegund. 

's-Hage, 20 Sept.: het bouwen van eene 
houtloods met kantoor en verdere werken aan 
het Gcldelooze pad te 's-Hage, voor C. van de 
Stadt, aldaar, zonder de levering van het be
noodigde hout, onder beheer van den architect H. 
Wesstra Jr , te 's-Hage; ingek. 17 bilj, als: 

Grijp, 

A. Schouten 
G. Simons, 
F. Roest, 
W. F. P. v. d 
J. L. Werdes, 
H. v. Bergen Hene

gouwen. 
P. v. Vliet C.Jz, 
W. P. Teeuwisse, 
C Alkemade & Co., 
Gebr. de Vos, 
J. Roodenrijs, 

J. v. d. Heijden, 

te 's-Hage, 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 2475 
2455 
2450 
2440 
2410 

B. P. Huurman 
W. F. Scluiial, 

H. Valk, 
Wed. P. A. Ravelli & Zn 
C. Klapwijk, 

14,069 
13.967 
13,936 
18,926 
18,910 
13,738 
18.497 
13,368 

/' 12,600 
a 11,348 
II 10.800 

a idem 
i idem 
» idem 
a Noordwijk, 
» 's-Hage, 
a idem 
* Voorburg, 
a Scheveningen, 
» Voorburg, 
» Rijswijk, 

,» 's-Hage, 
a Rijswijk, 

2384 
2823 
2320 
2300 
2300 
2224 
2200 
2130 
2098 
1915 
1909 
1885 

Arnhem, 20 Sept., voor relening der ge
meente: lo. het maken van klinkerbestratingen 
en trottoirs met de levering van klinkers, goot-
handen en verdere materialen; ingekomen 6 
bilj, als: 
G. H. v. d. Heijden, te Arnhem, 
Firma Carmiggelt& Zn., a Brammen, 
W. H. de Haan, a Elden, 
Gebr. v. Daalen, • Arnhem, 
M. P. Vale, » idem 
J. Terwindt, » Westervoort, 

In beraad gehouden. 
2o. het maken, leveren, stellen enz. van school

meubelen, in drie perceelen. 
Perc. 1, ingek. 88 bilj., als: 

A. P. Roosen, Groessen, 
A. Hennink, Arnhem, 
M. Wardenicr Jz, idem 
G. J. Lucassen eu Koenders, idem 
J. A. Huij, Watergraafsmeer, 
C. v. Diest, Koudekerk, 
G. Esser, Ede, 
C. H. Hopaf, Arnhem, 
J. H. de Vries, idem 
3. II. v. Riel, idem 
J. Diebeis, Huissen, 
W. A. R. Kok, Arnhem, 
G. J. Bierhoff, idem 
.1. Rothuizen, Dorenwerd, 
J. A. Dumolin, Vianen, 
L. Nijland, Zutfen, 
J. A. Hoenderdos. Haarlemmermeer, 
A. F. v. Dongen, Prinsenhage, 
W. v. d. Sand, Arnhem, 
II. Heijligers, Amersfoort, 
Th. Eibers, Arnhem, 

ƒ 4240 
» 4140 
» 4140 
» 3985 
< 3920 

3895 

f 3142.85 
• 3061 
i 2685 
» 2616 
» 2580 
a 2485 
• 2475 
» 2468 
» 2450 
i. 2395 
a 2390 
> 2882 
> 2349 
> 2290 
• 2288 
i> 2222 

2198 
2175 
2147 
2137 

. 2186 
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J. B. de VOS, OoStel'llOllt, 
J. II. Boks, Amersfoort, 
A. Haai', Wapeningen. 
J. de Moor & Zónen, Steenwijk, 
J. Schouten. Vianen, 
G. Hosier. Gendringen, 
Horatink en Gribnan, Arnhem, 
J. C. ('ariniggoit. llrummen, 
W. .Mekkiiu; Jr., Arnhem, 
H. v. ,1. Hold, A|K;ldo»rn, 
J. Kleiiuneijer, Avereest, 
Wed, II. de Vries Pz.. Wapeningen, 

Pere. 2. ingekomen 12 hilj., als: 
J . A. Hun, Watergraafsmeer, 
A. Haar. 'Wapeningen, 
11. v. d. Band, Arnhem. 
J. de Hoer & Zonen. Steenwijk, 
G. J. Lucasson en Koenders, Arnhem 
11. N. v. Koppenhagen, idem 
A. F. v. Dongen, Prinsenhage, 
.1. H. Keijinan, Wijk-hij-Ihiurstede, 
J . B. de 'Vos, Oosterhout, 
II. v. ,1. IH.Ui, Apeldoorn, 
S. Bruigom. Arnhem, 
J. A. Hoenderdos, Haarlemmermeer, 

Perc. .1, ingel:. 7 bilj., als: 
A. ben Broggencata Jr., Almeloo, 
G, Woiheis. Auiersloort, 
L. F. I'renek. Arnhem, 
II. H. Giolingh, idem 
A. de Boer. Deventer. 
J. P. E. v. Doorn. Velp, 
B. Legeer, Deventer, 

Alle perceelen zijn in beraad gehouden. 
'«•Hage, 21 Sept.: onder beheer van het de

partement van Waterstaat, enz.: lo. het wcgbag-
geren van de onderduikende Zennewijnsche krib, 
aan den rechter Waaloever onder de gemeente 
Ophomert; ingek. 11 hilj., nis: 
J. v. Houwelingen, Amsterdam, ƒ 14,276 
W. P. de Vries, Rossum. » 12,848 
A. L. van Wijngaarden Uz., Sliedrecht,» 11,680 
L. A. v. Haatten, idem » 10,770 
H. Bennik H.Rz., Utrecht, » 10,350 

J 2110 
•> 2098 
» 205)6 
. 2067 
» 1SM 
» IBM 
n 1089 
» 1088 
» 1M8 
» 1888 
» 1870 
» 1730 

ƒ 113» 
» 1050 
n «97 
• 960 

, » 890 
» 821 
» 790 
» 782 
» 764 
• 688 
» r.;o 
» 6-19 

J 687 
» 607.10 
» 570 
* 685 
» 545 

530 
496 

34,50(1 
l 32,500 
• 30,182 
» 30 000 
i 29.960 
) 29,95b 
) 29,695 
i 28.980 
• 28.500 

:'6.975 

2o. het maken van den watertoren te Leeu
warden met de bijlevering van de benoodigde 
materialen, met uitzondering van eenige ijzer
werken, waaronder het reservoir, volgens bestek 
no. 3: ingek. 12 hilj., als: 
A.Smitten F. Dalstra, Schrans o.lluizuni,/ 43,100 
II. James en W. Altena. Leeuwarden, >> 37.340 
J. Ruding, idem 
X. Penpiin & Zn,, lïerkel h Rotterdam 
T. J. v. d. Steele, Sneek, 
Alb. Lestiade, Arnhem, 
K. Hollander, Gouda. 
('. Romein, Haarlem, 
II. T. Biesma, Bozuin 
Joh. Dokter. Leeuwarden, 
Gebr. ï. d. Meer, Harlingen, 
T. G. Bekhuis en D. Dainstra, 

Leeuwarden, 
Gunning aangehouden, 
Zirr lknrr . 21 Sept.: het leveren van i j l e r -

aardpotbuizen 160 M. wijd 0.255 M . 100 M.'wijd 
0.15 M., 20 teestukken van 0.255 M. op 0.255 M., 

85 > » 0.255 • • 0. 15 • 
hinnenwerks; gegund aan A. S. Keij, te Rotter
dam, voor / ' 309.55. 

Nijmegen, 21 Si.pt.: het houwen van een 
bierbrouwerij, met mouterij, woonhuis, stal enz., 
onder beheer van den architect A. van den 
Boogaard ; ingek. 6 hilj.; minste insehr. Verbeete, 

[ te Groesbeek, voor ƒ 19.440. 
Waalwijk, 22 Sept.: het houwen van een 

woonhuis en pakhuis, ondi r helleer van den 
hoiiwkundigc 11. Mculkeiis; ingek. 4 hilj., als: 
G. v. Dijck, te Waalwijk, / 4750 
G. v. Hulton, » idem » 4450 
J. v. d. Lee, » idem » 4243 
E. Treflèrs, » idem » 4195 

Harlingen. 22 Sept.: het afbreken van onder
scheidene gebouwen en het bouwen eener stelp-
huizing op de zathe I.udingakerk onder Midluui, 
onder beheer van den architect A. van der 
Meer; ingekomen 14 bilj., als: 

Middelburg, 23 Sept.: het bevestigen van 
twee corps-morts aan en in de buitenhaven van 
het kanaal door Walcheren, te Vlissingen te 
leveren, en te plaatsen schroefankers; geen insehr. 
Raming f 1150. 

Ilelfl . 23 Sept., ten behoeve der artillerie-
inrichtingen: Perc. 1, 5100 KG. messingplaat en 
I 120 KG. koperplaat; minste inschijvers Gebr. 
Ahrahams, te 's-llage, voor 2904.75. 

Perc. 2, 66 liter alcohol, 1 gros poetsdoeken, 
33 KG. Schellak en 30 hG. soda; minste insehr. 
P. J. Kipp & Zonen, te Delft, voor ( 62.97. 

Maastricht, 23 Dec, onder beheer van het 
ministerie van watei^taat enz.: lo. het 7jarig 
onderhoud van den Rijksweg Roermond—Horn; 
minste inschrijver R. Peters, te Roermond, voor 
f 29.250. 

2o. het 7jarig onderhoud van den Rijksweg 
Heerlen—Sittard; minste insehr. II Dupuits, té 
Wijlré, voor f 3414 's jaars. 

W. P. de Vries, 'RÖmun, • 9,990 
II. v. Anrooy Jz., Nieuwaal, » 9,750 
T. II. Thomassen, Nijmegen, » 9,440 
H. v. Anroov Jz., Nieuwaal, » 8,888 
A. G. Huvskes, Hedel, f 7,519 
T. Volker', Dordrecht. » 7,000 

2o. tie voortzetting der normaliseering van den 
beneden mond der Nieuwe-Merwede, met de uit
voering van eenig baggerwerk, aldaar: ingek. 4 
bilj., als: 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, ƒ 79,400 
A. Boer Wz„ idem » 60,500 
A. L. v. Wijngaarden l.lz., idem » 58,600 
A. G. Huvskes, Hedel, i 49,800 

3o. het maken van twee glaswanden ter ge
deeltelijke afsluiting van de beide einden dei 
groote overkapping op het station Zwolle; ingek. 
6 hilj.. als: 
J . W. Aherson, Deventer, 
D. J. Bokslag, idem 
Firma G. J. Wispelweij & Co., Zwolle 
L . Meijer. Zwolle. 
C. J. Sehiere, Boornbergum, 
Raming 

Zul len. 21 Sept.: het doen van voorzienin
gen aan gehouwen iu de legerplaats bij Milligcu, 
onder het beheer der genie, te Zutfen; ingek. 
10 bilj., als: 

te Epe, 
> Apeldoorn 

.1. R. Junsma, 
R. Westra, 
O. v. d. Weide, 
S. Smits, 

I P. Westra, 
W. Kroon, 

| J. v. d. Steeg, 
J. de Jong, 
Y. Schiiiteiuakei 
G. Anema, 
P. L. Kuurstra, 
C. Ysbrandie, 
R. v. d. Weide, 
C. Sehiere, 

Tw i'lloii 

/' 6847 
» 0709 
• 6377 
» 6781 
» 5175 
» 6530 

té' Hallum, ƒ 6968 
» Achlum, » 5835 
» Kimswerd, » 5723 
» Berlikum, » 5494 
» Arum. » 6278 
• Mi.lliim. » 5160 
» Hardegarijp, » 6049 
» Ahneniun, • 4986 
» Peins, » 4984 1 

I .Midhiui, 4770 
• Franeker, » 4750 
» idem Ö 4735 
» Wons, » 4562 
II Boornbergum, » 4555 

. , Sept.: het bouwen van eene 
nieuwe schuur met bijkomende werken aan het 
woonhuis van den landmeter II. van Lengen, 
onder heheer ven den opzichter M. Hurenkamp. 

Metselwerk, ingek. 6 bilj.. als: 
" de Lange, te Deventer 

J. Westerink, 
11. Mouw Mz., 
J. v. d. Braak, 
J. Kruijt Kz., 
K. A. v. d. lier, 
11. Ilaijtink, 
J. II. Boks, 
A. v. Stralen, 
F. W. Geurden. 
H. J. Buitenhui 
Raming 

idem 
» Zwolle, 
I idem 
•> Zutfen, 
» Aiiiei'sfoort, 
» Zwolle, 
» Apeldoorn, 
» Nunspeet, 

ƒ 2980 
'» 2847 
» 2688 
• 2623 
•I 2560 
» 2540 
» 2540 
• 2494 
> 2490 
i 2438 
» 2760 

J. H. Brevink, 
W. Evers, 
II. Mulder, 
J. G. Hurenkamp, 
S. Ilorstiek. 
Raming 

Timmerwerk, ingek. 8 bilj., als 

idem 
idem 

Terwolde, 
Twelloo, 
idem 

ƒ 456 
• 416 
» 362 
» 360 
» 325 
» 299.40 
» 340 

Leeuwarden, 21 Sept.: lo. het maken van 
de regenbakken, de filteis, het machine- en 
ketelgehouw met toebehooren, den voetweg, de 
kolenloods en eenige verdere werken, ten behoeve 
yan de waterleiding te Leeuwarden, op en nabij 
het terrein der pomp- en «Herwerken, gelegen 
in de gemeente Grouw. volgens bestek no. 2-
ingek. 9 bilj., als: 
T. Hilarius Wz„ Leeuwarden, ƒ 130 000 
N. Perquin Sc Zn., Heikel b/Rottcrdam, . 125,980 
C. Romein, Haarlem, 
D. Kramer Midwolde (Gron.), 
J. N. Kruizinga, Groningen, 
II. .1. Nederhorst, Gouda, 
A. Illoks, Zwolle, 
Gebr. v. d' Meer. Harlingen, 
T. G. Bekhuis en D. Damstra 

Leeuwarden, 
Gunning aangehouden. 

124,980 
123,400 
121,600 
115.200 
114,900 
98,600 

II. Rottingatter, ' te TwohYio, 
G. Arends, o idem 
G. Tuiterd, » Epse. 
W. Straadman, » Twelloo, 
W. Denekamp, » Wilp. 
II. Mulder, » Terwolde, 
J. te Wechel, » Twelloo, 
J. Fransen, ii idem 
Raming 

Smidswerk, ingek. 2 hilj., als: 
G. J. v. Lidt. tc Twelloo, 
F. Weinerman, » idem 
Raming 

Verfwerk, ingek. 2 bilj., als: 
G. II. Jansen, te Op-den-Teuge, » 49 
J. K. v. d. Heijden, > Twelloo, » 29.49 
Raming » 25 

Middelburg. 23 Sept.: het bckrammen van cen 
gedeelte der wederzijdschc dijken van het afge
sneden gedeelte der voormalige Middelburgsche 
haven; ingekomen 7 bilj.. als: 
D. Boller Cz., Rilland-Bath, / 1058 

ƒ 280.50 
» 275 
» 269 
>i 255 
» 244 
II 24(1 
» 228.80 
» 188 
> 236 

ƒ 49.80 
» 47 
» 50 

A. Dekker, Wostkapelle, 
•I v, d. Hoek, Middelburg, 
P. v, d. Berg, Kolhnsplaat, 
P. J, Visser Pz... Hansweerd, 
M. Luntzen, Nieuwdorp bij 's Heer 

Arendskerke, 
A. Foudraine, Goes, 

's-Hage, 23 Sept.: het leggen en ingraven 
van twee telegraafkabels onder den grond en 

» 95,700 onder water, te Amsterdam; minste insehr. K. 
I Sneyders de Vogel, te Schiedam, voor / 464. 

1046 
880 
879 
808 

792.20 
772 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 1 OCTOBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Haandag, S Oct. 

E n s c h e d é , te 12 uren, voor de Wed. J. ten Brink, ten huize van H. 
J. Goorhuis aan den Oldenzaalschen straatweg: het bouwen van 2 
burger woonhuizen aan den Oldenzaalschen straatweg, aldaar. Aanw. 
te 9 uren. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het rioleeren van den 
Van-Stolkweg nabij Scheveningen, te *s-Hage. Aanw. gehouden. 

Dinsdag, 4 Oct. 
Hilversum, te 12 uren, door burg. en weth.: het vergrooten van de 

openbare school aan de Schoolstraat, aldaar. Inl. bij den gemeente-
architect J. Rietbergen. Aanw. 3 Oct., te 11 uren. 

Neuien, te 12 uren, door het best. van den polder Nieuw-Othene, 
ten kantore von den ontvanger-griflier: het maken van werken tot zee
wering aan den bovengenoemden polder. Aanw. 3 Oct., van 9 tot 
IC uren. 

Maassluis, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van een 
gebouwtje voor den ontvanger van havengelden aan de oostelijke haven-
kade, aldaar. Inl. bij den gemeente-architect R. P. Stuivinga. Aanw, 
gehouden. 

Escbaren (N.-Br.), te 4 uren, door burg. en weth.: het bouwen 
van 2 privaten en waterplaats met een privaatput aan de hoofdschool. 
Aanw. te 2 uren. 

Haageveen, te 8 uren, in het café Ogterop: het bouwen eener hulp
kerk voor het best. der vereeniging de kerkelijke kas, aldaar. In), bij 
den architect D. Hinting, te Nieuweroord. Aanw. te 6 uren. 

's-llage t het stucadoor- en pleisterwerk voor het maken der gebou
wen, tunnels en keermuren op het stationsemplacement, te 's-Hage. 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van ongeveer 115 M 3 

eikenhout voor dukdalven en meerpalen. 
Waensdag, .ï Oct. 

Hengelaa, te 12 uren, door J. Bouterse te Delden, in het logement 
Wilbrink, aan de Markt: het bouwen van een woonhuis, aldaar. Aanw. 
5 Oct., te 9 uren. 

Krimpen a/d. U s e l , tc 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden 
van de Krimpenerwaard, ten huize van de wed. H. Kusters: delevering 
van 16,000 hos noodlijs, 10.650 palen, 600 bos latten a 40 stuks per bos, 
1050 slieten. 

Vlissingen, te 2 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie 
te Rergen-op-Zoom, in het »hotel de Commerce": het doen van voor
zieningen aan de kazerne Westdijk, tc Vlissingen. Bilj. inzenden uiterlijk 
4 Oct., vóór 3 uren, bij den opzichter van fortificatiën, aldaar. Raming 
ƒ4500. 

Donderdag, O Oct. 
Tui l (Geld.), te 12 uren, door den dïjkstoel van het polderdistrict 

Tielerwaard, in het districtshuis: a. het opmaken en vernieuwen van 
eenige rijswerken langs den rechter Waaloever tusschen Tiel en Vuren; 
b. het op aanwijzing leveren en opstuiken van 45 dikke vimmen Gel
dersen waarden- en wilgen rijshout; c. het leveren eu opbergen van 
1500 bos elzen palen; d. het leveren en lossen van de benoodigde grint 
voor den rechter Waaldijk tusschen Tiel en Gorichem en voor den linker 
Lingedijk tusschen Geldertnalsen en Gellikum, in perc. Aanw. 5 Oct., 
te 9 uren. 

Benschop (Utr.), te 2 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbest. bij H. 
Uijtterwaal, in het logement de Zwaan: het maken, leveren en stellen 
van 52 stuks kerkbanken. Inl. bij den opzichter G. A. Kbbers, aldaar. 
Aanw. 6 Oct., te 12 uren. 

Orten (N.-Br.), te 6 uren, door den aannemer 0. Mulder: het leveren 
en stellen van een ijzeren hek met poortje, aan de in-aanbouw-zijnde 
pastorie, aldaar. 

Arnhem, door den architect A, R. Freem, namens het best. van 
het Vnlkskosthuis: het ameublement (houten meubelen, ijzeren ledikan
ten met toebehooren, glas- en aardewerken en gasornementen) voor 
genoemd gebouw. 

Vrijdag, J Oct. 
Illniieii-lloerdljk (N.-Br.). te 10 uren, door het best. van het water

schap Roijalen Polder, ter herberge van J. Spiungers: de levering van 
30,000 bos rijs, 3000 bos palen en 3000 bos latten. Inl. bij den secretaris-
penningmeester W. E. Boeking, te Hooge-Zwaluwe. 

's-Basch, te l o ' , uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het opruimen van ondiepten in het 
kanaal de Dieze, prov. Noord-Brabant. Inl bij den hoofdingenieur in 
het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht en den 
opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. gehouden. Raming / 6700. 

's-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en het doen van eenige herstellingen aan het Rijkspost- en 
telegraafgebouw te Monnikendam, over '87 tot en met 31 Maart '90. 
Inl. hij den rijksbouwmeester in het le district, te 's-Hage en den 
hoofdopzichter der landsgebouwen G. D. Wijndels de Jongh, te Amster
dam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 650. 

's-Hage, te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het uit
voeren van eenige veranderingen in het Rijkspostgebouw te Eindhoven 
en het onderhouden en herstellen van dit gebouw, van den dag der 
kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Dec. 
89. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, te 's-Hage, en 
den hoofdopzichter J. J . G. Rinkes, te Breda. Aanw. gehouden. Raming 
f2390. 

Zaterdag, 9 Oct. 
Witmarsum, te 11 uren, door burg. en weth.: het slatten van de 

Lortenvaart, lang 1050 M. Aanw. 4 Oct., te 11 uren. 
Heusden, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het water

schap de Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c. a. in hunne 

fewone vergaderzaal, nabij de Waterpoort: a. het mot bladriet en rijs-
out beslaan van vakken dijk, tot het waterschap behoorende, m 4 perc. 

b. het leveren van 6000 bossen bladriet in 1 perc; c. het leveren van 
4000 bos Holl. rijs, 100 bos Geldersch rijs, 100 bos bleestatten, in l perc. 
Inl. hij den opzichter J. van Tuijll Gin,, te Heusden. 

Maandag, IO Oct. 
Os. te 3 uren, door het kerkbest. der Israëli et ische gemeente, bij M. 

van den Biggelaar: het bouwen van een atsluitmuur met koepelgehouwtje, 
het graven van een sloot enz., om het terrein der begraafplaats, gelegen 
in den Heeschen weg. Inl. bij den bouwkundige H. R. Hendriks, te Os. 
Aanw. 10 Oct., te 10 uren. 

Dingdag. II Oct. 
Assen, te 12 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 

gebouw van het prov. best.: het verbouwen van de rijks-lagere school 
III in kolonie VII te Frederiksoord, gemeente Vledder, en het doen van 
herstellingen aan de onderwijzerswoning, aldaar. Inl. bij den rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., en den opzichter der rijks-
lagere scholen G. J. Boswinkel, te I'rederiksoord. Aanw. 4 Oct., te 2 
uren. Raming ƒ 7500. 

Vt eensdag, 12 Oct. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas beneden de 
doorsnijding van de Rekenwaard, tusschen de kilometerraaien 14 en 
16 der herziene rivierkaart, onder de gemeente Driel, provincie Gelder
land. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur 
Verweij en den opzichter Groenen, beiden te Vucht. Aanw. 5 Oct. 
Raming f 13,940. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
inrichten tot kantongerecht van het gebouw, dienende tot telegraaf
kantoor te 's-Hage en het onderhouden van dat gebouw tot en met 31 
Dec. '88. Inl. bij den rijksbouwmeester in het 2e district, en den hoofd
opzichter J. A. Weinberg, beidon te 's-llage. Aanw. 5 Oct. te 10 uren. 
Raming ƒ 6330. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
voortzetten der verruiming van de doorgraving te Hoek-van-Holland, 
voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. 
aan het bureau van den eerstaanwezend-ingenieur van den waterstaat 
Leemans, te Rotterdam, en den ingenieur Stein Parvé, te Hoek-van-
Holland. Aanw. 5 Oct., te 12 uren. Raming J 0 30 per M : i. 

Donderdag, 13 Oct. 
Haarlem, te 1 uur, door dijkgraaf en heemraden van den Haarlem

mermeerpolder, ter secretarie, op den Jansweg: het maken en opstellen 
van zes stoomketels, met bijbehoorende stoomkast, voor het pompwerk-
tuig «de Cruquius", nabij Heemstede. Inl. bij den hoofdopzichter te 
Haarlem. Aanw. 4 Oct., te 2 uren. (Zie advert, in n°. 39). 

Haarlem . te , uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het inrichten van twee lokalen 
tot bewaarplaats van het oud-archief van Noord-Holland, te Haarlem. 
Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., te 's-llage, 
en den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen K. de B o e r Hz., te 
Leiden. Aanw. 6 Oct., te 10»,j uren. Raming f 1950. 

Vrijdag. 14 Oct. 
Gorichem . te 10 uren, door de commissie voor gemeeno belangen 

van de hoogheemraadschappen de Alblasserwaard met Arkel beneden de 
Zou We en de Vijf Heerenlanden. in den Doelen: het leveren van 70,000 
bos Hollandsch rijs, 7000 bos Walchersch** palen en ?0< 0 bos tuinlattcn 
op veertien verschillende plaatsen langs de Dief-, Meer- en Zuider-
Lingedijken. Aanw. 11 en 12 Oct.. te 9 uren. 

Gorlchi'in. te 12 uren. door dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Alblasserwaard met Arkel beneden deZouwe, in den Doelen: de levering 
van 14 schelven noodmaterialen, ieder bevattende: 2000 bos Hollandsch 
rijs, 200 bos iialen en 200 bos latten, op de bekende plaatsen. 

Mrljen (/.-II.). te 5 uren, door het best. der uitwaterende polders 
door het Strijenscho Sas. ten huize van de Wed. M. de Nagtegaal: de 
levering van het eikenhout, benoodtgd voor een paar binnenvloeddeuren 
van de schutsluis te Strijensas. Inl. bij den fabriek J. van de Nadort, 
te Strijen. Bilj. inzenden 13 Oct. 

Zaterdag, 15 Oct. 
Vlaardingen, te 1 uur, door burg. en weth.: het aanleggen van 

eene aardebaan en het gedeeltelijk bestraten daarvan, ter vervanging 
van den bestaanden Schiedamschen weg in die gemeente. Aanw. 13 
Oct., te 10 uren. 

Dinsdag, 19 Oct. 
Hatterdam. te 1 uur, door burg. en weth.: het maken, leveren en 

opstellen van de hydraulic-mains, afvoerbuizen enz., in de vierde stokerij, 
ten behoeve van dë gemeente-gasfabriek aan den Oostzeedijk. Inl. aan 
het Stads-thnmerhuis. Aanw. 13 Oct., te 11 uren. {Zie advert, in n°. 40.) 

Woensdag, IO Oct. 
's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een strekdam aan den benedenmond van het Hartelsche gat 
langs den linkeroever der Botlek, tusschen de kilometerraaien 152 en 
153, ter verbetering van de Nieuwe Maas beneden de Oostpunt van 
Rozenburg. In), bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, te Rotter
dam, en den adspimnt-ingenieur Gocbingn, te Rozenburg. Aanw. 12 Oct. 
Raming ƒ 6600. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van watei-staat enz.: het 
maken van zuilenbasalt-steenglooiing tegen het buitenbeloop van de 
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bedijking langs dan linkeroevei'der Nieuwe-Merwede, onder de gemeente 
Werkendam, behoorende tot do workon dor Merwede 011 Killen ii, de 
provincie Noord-llrabant. Inl. bij don hoofdingenieur Van Dioson, te 
s-llago. don ingenieur lloogonhooni, tc Dordrecht, en den opzichter 
itauincr. te Werkendam. Aanw. 12 Oct. Raming ƒ 10,000 

Donderdag 20 Oct. 
Haarlem, te 11 uren, door hot ministerie van waterstaat enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het stollen van dukdalven en meer
palen in het buitenkanaal te IJmuidon en het Noordzeekanaal. Inl. bij 
don hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur, te Amsterdam. Aanw. 
13 Oct. Raming ƒ 8700. 

Vrijdag, 21 Oei. 
Middelburg, lo 10 uren, door hot ministerie van waterst. enz, aan 

hot gebouw van het prov. best.: het op diepte houden van de buiten
haven van hot kanaal door Walcheren te Vcere en van de geul in den 
oever voor die haven. Inl. bij den hoofdingenieur in het Ue district, 
te Middelburg, eu don ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 13 en IB Oct. 
Raming ƒ 34,400. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
hot gebouw van het prov, bost.: het driejarig onderhoud der registree-
raido peilschaal te Bruinisso, behoorende tot do zeewerken in de prov. 
Zeeland, lui. bij don hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, 
cn den ingenieur te Goes. Aanw. 13 en 15 Oct. Raming f 328 
per jaar. 

Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz, aanbot 
gebouw van bot prov. host.: hot driejarig onderhoud ged. '88, '89 en 
'90 van het kanaal van Sluis naar Brugge (Nederlandsch gedeelte). Inl. 
bij den hoofdingenieur, in het l ie district, te Middelburg, en den inge
nieur, te Vlissingen. Aanw. 15 Oct, te 12'/, uren. Raming / 1425. 

Maandag, 24 Oct. 
Tilburg, te 11 uren, door bet R.-K. parochiaal kerkbestuur van den 

II. Jozef, in het koffiehuis ide (louden Appel", op den Heuvel: het vol
tooien door verlenging der in '72 gedeeltelijk gebouwde St.-Jozefskerk 
en bet daaraan bouwen van twee torens, met de levering van alle 
daartoe benoodigde materialen, benevens bet restaurceren van het be
staande gedeelte, zooals dit in 't gedrukte bestek is omschreven en 
bedoeld. Inl. bij don architect II. J. van Tulder, te Tilburg. Aanw. 17 
Oct, te 11 uren. (Zie urlverl. in tfi. 40.) 

Weensdag, 2M Oct. 
' •Hage, te 12 uren, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 

leveren en leggen van bestrating en bijkomende werken op het voor
plein van bet centraal peraonenstation te Amsterdam. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 
18 en 19 Oct.. te 11 uren Raming J 94,400. 

Zaterdag, 2tt Oer. 
MaiiHMluifl te 12 uron, door burg. en weth.: bet ophalen van alle 

Steenkolen- en andere asch, puin, uitgraal'scl. giondspecie, mest cn afval 
of vuilnis van welken aard ook en hoe ook genaamd. Het uitscheppen 
en schoonhouden van allo vorvalputton, riolen, goten, publieke privaten 
en urinoirs. Hot vegen der straten enz. Inl. bij den gemeentearchitect 
R. P. Stuivinga. 

Vrijdag, 4 Nét*. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van bet prov. best: het driejarig onderhoud dor zelf-
registreerende peilschalen te Borsele en Oostbevoland en der rijkspeil-
schaal te Iloeiiokenskorke, behoorende tot de zeewerken in de provincie 
Zeeland. Inl, bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, 
en don ingenieur, te Goes. Aanw. 27 en 29 Oct. Raming ƒ 450 
per jaar. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Gouda, 21 Sept., voor rekening der gemeente: 

10. het bouweu van een wachthuisje; 
hoogste inschr. C. J. Koot, Gouda, ƒ 1198.50 
minste > H. J. Nedèrhorst, idem » 861 

2o. het verrichten van verfwerken. 
Perc. 1, Bank van leening; 

hoogste inschr. II. Tamse, Gouda, ƒ 314 
minste » B. Brouwer, idem » 175 

Perc. 2, Weeshuis; 
hoogste inschr. B. Brouwer, Gouda, ƒ 282 
minste » Joh. Vos, idem I 222 

Alles gegund. 
Nijmegen, 21 Sept.: het bouwen van een 

bierbrouwerij, mouterij, woonhuis, stal enz, onder 
beheer van den architect A. van den Boogaard; 
ingek. 6 bilj, als: 
,1. Knoops, te Nijmegen, ƒ 25,735 
A. Th. Opsomer, » idem » 25,300 
J. S. Grandjean en 

Theunisscn, » idem B 24,987 
J. v. Ginkel, B idem » 24,873 
E. J. Weijers, » idem a 22,618 
W. Verbeeten, » Groesbeek, » 19,400 
Gegund. 

's-Hage, 28 Sept.: het leggen en ingraven 
van twee zevendraadskabels onder den grond en 
onder water, te Amsterdam ; ingek. 6 bilj, als: 
W. v. Dijk, Jutfaas, J 695 
C. v. Boven, Nieuweramstel, » 563 
J. Schouten, Vianen, » 520 
E. M. Giesen, Amsterdam, » 519 
P. v. Essen, Haarlemmerliede en Spaarn-

woude, B 487 
K. Sneyders de Vogel. Schiedam, » 464 
Raming I 660 

Areen, 23 Sept.: het doen van eenige ver
anderingen aan het schoollokaal, aldaar; ingek, 
6 bilj, als: 
J. Jeucken, te Broekhuizervorst, J 1021 
11. Boom, > idem > 1019 
J. Claessen, » Arcen, > 971.50 
P. Coppes, B Velden, « 700 
Fr. Paos, > Venloo, » 605 
II. Coenders, » Arcen, • 597 
Gegund. 

Haarlem, 23 Sept.: het verbouwen van oen 
perceel aan de Lange Veerstraat get. no. 8, te 
Haarlem, tot winkelhuis met twee afzonderlijke 
bovenwoningen, onder beheer van den architect 
G. II. M.'Her; minste inschr. II. J. Geijl Jz, lirma 
Martens &Zn , te Haarlem, voor ƒ5245. Gegund. 

Wageningen, 23 Sopt: het bouwen van een 
tabakspakhuis, onder beheer van den architect 
S. Bitters; ingek. 9 bilj, als: 
J. Heitink, te Hennekom, ƒ 4:150 
II. A. J. Popping, » Wageningen, » 4284 
P. de Leeuw, » idem » 4278 
J. W. Weigraven, » idem i 4109 
II. de Leeuw, B idem n 4075 
R. F. Driever, • idem » 4016 
Gebr. Mekking, » Boimokom, » 3994 
J. Haar Hz, » Wageningen, • 3742 
II. Haar Jz, » idem > 3699 
Gegund. 

Bolsward. 23 Sept.: lo. het vervloeren en 

fedeeltelijk vernieuwen van de bestrating buiten 
e lilaauwpoort, te Bolsward; ingekomen 7 

bilj, als: 
1'. Hamburg, te Bolsward, / 734 
J. J. Roode, » Makkum, » [~ 
P. S. Westra, • Arum, • 688 
G. ten Brug, » Harlingen, » 678 
J. Feenstra, B Allingawier, » 6:10 
P. A. Bottinga, > Leeuwarden, » 599 
D. v. d. Ketel, > Bolsward, > 596 

De gunning is acht dagen aangehouden. 
2o. het uitvoeren van verschillende herstellin

gen aan de draaibrug in bet dorp Witmarsum; 
ingekomen 8 bilj., ais: 
J. J. Roode, te Makkum, ƒ 419 
P. de Bois, B Franeker, s 398 
P. P. Straatsma, » Witmarsum, B 397.50 
F. Bangma, » idem < 388.50 
J. G. Dijkstra & Zn, » Arum, » 388 
K. Roedema, B Longerhouw, B 375 
C F. v. d. Weide, B Kimswerd, B 357 
P. S. Westra, B Arum, • 346 
Gegund. 

Maaalrieht, 23 Sept: lo. het onderhoud van 
den Rijksweg van Roermond langs Hom tot aan 
den grooten Rijksweg van Neeritter naar Venloo, 
van 1 Oct. '87 tot 31 Dec. '93; ingekomen 10 
bilj, als: 
M. Vogels, te Wesscm, f 88,300 
J. Schonk, » Maastricht, B 37,170 
L. Laudy, > Venloo, > 87,127 
G. Straatman, » Linne, » 36,888 

G. Janssens, 
Niessen, 

E. Stoffels, 
J. Ilillen, 
M. v. Gasselt, 
II. Peeters, 
Raming 

te Roermond, ƒ 34,789 
B idem » 34,420 
» idem » 82,545 
B Grave, B 32,100 
I Venloo, B 31,947 
B Roermond, B 29,250 

37,300 
2o. het onderhoud van den Rijksweg van 

Heerlen over Amstenrade tot aan de Putpoort te 
Sittard, van 1 Oct '87 tot 31 Dec. '93; ingek. 4 
bilj, als: 

per .jaar 
J. Leinmens, te Boek, ƒ 3792 
P. J. Ubaehs, B Nieuwstadt, » 3770 
G. Beckers, » Sittard, » 3760 
E. II. Dupuits, B Wijlré, B 3418 
Raming » 3800 

Zevenaar, 24 Sept.: het bouwen van een 
dijksmagazijn met heemraad- en dijkwachtkanier 
in don beemraadspost van 't Loo, met bijlevering 
van de benoodigde materialen; ingekomen 9 
bilj, als: 
II.' Verborg en G. Reijers, te Lobit, ƒ 4571 
W. Okkes, B Zevcnaar, » 4500 
II. Jansen, B Didam, n4516 
M. Kok, B idem « 4425 
L. G. Raben, B idem » 4:196 
A. P. Iloosen, I Groessen, P 4097 
Th. .1. Lendering, • idem » 4079 
J. Diebeis, B Htiissen, » 3853 
J. M. Muskens, B Herwen, B 3777 
Gegund. 

Zaandam, 24 Sopt: hot bouwen van oen 
gymnastiek- en excercitielokaal met conciërge
woning en wapenmagazijn; ingek. 6 bilj, als: 
C. Kosters, tc Amsterdam, ƒ 11.479 
J. M. Jutte, » Zaandam, » 9,60683 
W. Groeve, » Buiksloot, B 8.400 
J. II. Eilmann, » Zaandam, » 7,480 
A. Brugman, B idem B 7,098 
C. Kakes, i idem B 6,950 
Gegund. 

Dordrecht, 24 Sept., voor rekening van hot 
hoogheemraadschap Zwijndrechtsche Waard: lo. 
het vierkanten van den dijk; ingek. 6 bilj, als: 
G. v. d. Griend, te Sliedrecht, / 400 
F. Korevaar, B Hardinksvold, B 396 
j . Kampsteeg, B Giesendam, » 364 
P. v. Wijngaarden, » Papendrecht, B 837 
A. Buitendijk, B Groote Lindt, B 805 
C. de Borst, B Papendrecht, B 294 

2o het leveren van 750 stère grint; ingek. 3 
bilj, als: 

per stère 
A. den Rreejen, te Hardinksveld, f 1.53 
C. v. Trigt, » idem B 1.49 
A. G. J. Buitel, » Amsterdam, B 1.47s 

3o. bet leveren van 400 HL. steenkolen; ingok. 
2 bilj.. als: 

per HL. 
J. Leenheer, te llcerjansdam, ƒ 0.62 l ,, s o 

A. Simons, i idem » 0.59 
Kampen, 24 Sopt: bet bouwen van een 

woonhuis voor H. Kanis, onder beheer van den 
architect H. de Graaf; ingek. 10 bilj, als: 

plan A. plan I!. 
D. Bniggink, Kampen, ƒ 12,200 / 11,700 
G. J. Bniggink, idem 11,8(10 11,360 
R. Krank, idem 11.862 11,362 
J. Hesselingen, Meppel, 11.733 11,109 
B. Snel, Kampen, 11,685 11,085 
II. v. Dijk Dz, idem 10,990 10,835 
,1. Valk, idem 10.880 10,390 
J. H. Tiel en II. Reuijl, idem 10,324 9.999 
G. Londo, idem 10,100 9,720 
Gebr. Lebr. idem 9,812 9,386 
Raming 10,258 9 834 

Granlnger-Opelnde, 24 Sept.: het bouwen 
van eene huizing met schuur en bijschuur rooi
de Wed. W. Dijk, te Groninger-Opeinde, onder 
beheer van don architect A. Volding; ingek. 
17 bilj, als: 
J. Wibbeling, te Drachten, ƒ 12,800 
O. Ollringa, B Donkersloot, • 11,987 
S. Kielstra, » Drachten, B 11,853 
F. Boek. » idem B 11,486 
K. v. Duinen, B Oldokerk, B 11,430 
J. Oostorbof, B Kollum, B 11,411 
J. Pijnackcr, » idem B 11,160 
G. v. d. Wal, B Eestrum, B 10,999 
J. Bos, B Twijzel, > 10.880 
,1. Kalt, B Ureterp, B 10,579 
J. v. d. Steeg, B Hardegarijp, B 10,489 
J. Keuning, B Ureterp, B 10,439 
J. Feninga, B Grootegast, B 10,246 
P. Vonk, B Ureterp, B 10,243 
S. de Boer, B Lippenhuizen, B 9,920 
W. Westra, » Burum, B 9,900 
A. v. d. Meer, s Drogebam, • 9,609 
Gegund. 

Een biljet van B. Kooi, te Zuidhorn, te laat 
ingekomen. 

Maastricht, 26 Sept., ondor beheer van het 
ministerie van binnenl. zaken: bet uitvoeren van 
verschillende werkzaamheden aan de gebouwen 
der Rijkskvveek- en leei'school te Maastricht; 
ingok. 4 hilj, als: 
II. Ummels, te Maastricht, ƒ 2667 
J. Moijers, » idem » 2598 
.1. Reggers, B idem » 2548 
,1. Limpens, • idem » 2470 
Raming » 2800 

Hilversum, 26 Sopt: bot bouwen van een 
perceel voor warme spijsuitdocling te Hilversum, 
onder beheer van don architect A. L. W. van 
Dijk; ingok. 8 hilj.; minste inschr. J. van den 
Brul, aldaar, voor ƒ 5000, aan wien het werk 
is gegund. 

jtenaea, 26 Sopt.: het loggen van oen grint-
baan, tor lengte van ongeveer 800 M , op het 
gehucht Sluiskil in die gemeente; ingekomen E 
bilj, als: 
J. Kolijn, te Neuzen, ƒ 750 
k de Vos, > idem » 730 
M. v. d. Hoek, » idem B 720 
D. do Doelder, B idem » 669 
A. Tholens Dz, v idem B 058 

Utrecht, 26 Sopt: bet houwen van een hee-
ronbuis aan de Maliebaan, onder beheer van 
Jen architect Alb. Nijland; ingek. 12 bilj, als: 
P. boenders, te Utrecht, ƒ 16,833 
II. Vermeer, B idem B 14.460 
A. C Vink, » idem » 14,190 
W. A. (1. Jansen, » idem I 13,968 
Joh. v. Schaik, » idem B 13,6:17 
G. v. Rassel, B idem B 13.229 
H. do Borst, B idem B 12.995 
Joh. Motz, B Zalt-ltommel, » 12,867 
G. J. v Vloten, B Utrecht, B 12,367 
A. .1. Gronort, B idem • 11,880 
G. H. Vermeulen, B idem B 10.067 
" de Vos, B idem » 9,971 

De gunning is nog aangehouden. 
Schiedam, 26 Sept.: het sloopen en opstellen 

van een windwatermolen in den Nicuwlar.dschen 
polder, gein. Schiedam en Ketel c. a, onder 
beheer van den architect F. A. de Jongh; ingek. 
12 bilj, als: 
E. Blok, te Vlaardingen, / 15,560 
A. v. d. Loo. B Ketel, B 15,546 
A. v. d. Klei, » Schiedam, » 15.386 
J. P. v. Kempen, > Overscbie, • 15,300 
A. Groenewegen, B Nootdorp, B 14985 
C. W. Dessing, B Gouda, • 13,700 
F. Zijdhof, B Deventer, B 13.019 
G. Schermers, ' Dussen. B 13 265 
M. Visser, B Papendrecht, : 13,239 
A. Diïnkwaard. » Ketel, B 12859 
J. v. d. Vlucht, » Dordrecht, B 12,810 
A. Rijneveld, B Vlaardingen, B 11,543 

Maastricht, 26 Sept.: bet verrichten van 
eenige werkzaamheden aan bot Rijksgebouw te 
Vaals; ingek. 1 bilj. van L. Ortmans, te Vaals, 
voor /' 1120.73. 

Vniemroort, 26 Sept.: hot maken van 1350 
Mi Waalkliiikerbostrating; ingek. 7 bilj, als: 
II. Zwop, ti? Amersfoort, J 2440 
.1. II. Boks, » idem » 2188 
P. Boks, B Idea) B 2148 
A. Maters, B idem B 2137 
E. Scheepbouwer, B Utrecht, B 2085 
W. v. d. Kooi, B Amersfoort, B 2060 
T. W. Bonte, • idem B 1974.75 
Gegund. 

Oldemarkt, 26 Sept.: hot bouwen van eene 
school te Kalenberg, in die gemeente; gegund 
aan Joost Pen, te Kalenberg, voor ƒ 4259. 

Lelden, 27 Sept.: het verbouwen van een 
perceel aan den lioogewocrd no. 163 tot woon-
en winkelhuis, onder beboer van den architect 
C. G. van Oerle; ingek. 8 bilj, als: 
II. v. Es, te Leiden, f 4450 
J. Christiaanse, B idem » 3400 
W. P. .1. Verhaar, » idem B 3400 
Gebr. Couveé, » idem » 3328 
N. Bink, B idem B 3321 
Chr. E Vorhaaff, B idem B 3300 
N. A. Zekveld, » idem B 3296 
W. I, Lezet, » idem B 3206 
Gegund. 

Amsterdam, 28 Sept.: het maken van vier 
boerenhuizen aan de Ceintuurbaan over het 
Sarphatipark, aldaar, onder beheer van de archi
tecten W. Wilkens en G. van Arkel; ingek. 16 
bilj, als: 
H. C. Dorlas, te Amsterdam, J 56,484 
A. Aalders, B idem B 65,130 
H. W. A. Paans, » idem • 54,700 
W. II. Struijs, B idem » 63,200 
C. Eijsvogol, B idem » 52,727 
Oosterink en Schut, B idem I 51,800 
W. v. Leeuwen, B Hellevoetsluis, . 51,660 
W. G. v. Berkum, B Nieuweramstel » 51,600 
A. 5. v. Liemt, B Amsterdam, » 50,700 
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K. .1. B. v. Damme, tc Amsterdam, / 48.110(1 
J. Koster, 
P. A. Warners, 
I.. Deenik & Zn., 
G. Hoon, 
W. Greve, 
Groenhof en Haak, 

idem 
idem 
idem 
idem 

Buiksloot, 
Amsterdam, 

» 48,280 
» 47,878 
» 47,800 
> 47,354 
» 48,020 
» 41,760 

s-llage, 28 Sent.: onder beheer van het de
partement van Waterstaat, enz.: lo. het maken 
van een krib en een daaraan aansluitenden 
stroomleidenden dam aan het benedeneinde der 
Vischplaat, alsmede het doen van opruimingen 
in het bed der rivier den Amer, onder de ge
meente Ma<le-en-l)riininelen; ingek. 8 bilj als-W - , R d e „ y ' i o s ' Rossum, ƒ U5.00Ó 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, • «4 450 
G. A. ï. Hattem, 
A. Boer Wz., 
L. Volker Az., 
A. G. Huyskes, Hedel, 
T. Volker, Dordrecht, 
L. Kalis Kz., Sliedrecht 
Rainin 

idem 
idem 
idem 

93,800 
80,940 
Ml MIC 
87,888 
87,000 
83,200 
98,000 

ƒ 1139 
» 11-84 
> 889 
» 789 

080 

ƒ 187,099 
> 18:1,900 
» 183,800 
» 182,594 
I 179.900 
» 179,900 
» 178,400 
» 178,000 
» 173,000 

» 104.900 
» 163.270 
» 162,777 
» 159,373 

» 156,800 

» 146,900 
188,700 

2o. riet wegruimen van een in de rivier de 
Waal onder IJzendoorn aan den rechteroever 
gezonken vaartuig; ingek. 5 bilj., als 
A. Fissciter, 's-Bosch, 
Th. Meijer, Arnhem, 
A. v. d.' Tak, Goedereede, 
A. v. Gelder, Deest, 
Bk v. Teetlelen Leeuwen, * nou , 

3o, het afbreken en daarvoor in dc plaats! 
maken van een gedeelte der fundeeringswerken 
voor de ijzeren overkapping, met bijkomende 
werken op het centraal personenstatio'n te Am
sterdam; ingek. 22 bilj., als: 
M. L. v. d. Laar, Rotterdam, 
A. Terwindt, West-Pannerden, 
H. v. Rhijn, Naarden, 
J. Kooy, Amsterdam, 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
H. J. Nederhorst. Gouda, 
A. II. v. Seters, Vucht, 
B. Voordendag Az., Dordrecht, 
C. Kek hardt, Almeloo, 
P. Schmidt cn E. Hermans, Amsterdam,» 169,900 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht, > 168,600 
D. Volker. Dordrecht, • 168,000 
L. J. v. d. Steenhoven, Dordrecht, , 167,940 
J. Kosteren II. .1. Meekers, Amsterdam,» 167,936 
W. Goedkoop Dz„ idem » 166,000 
G. D. v. Doorn, idem » 165,997 
H. T. Wiegerink, Groenloo, 
P. Leenders, Utrecht, 
P. Duinker, Amsterdam, 
F. II. Joseph, L'trecht, 
N . v. Haaren, 's-Bosch en W. P. de 

Vries, Rossum, 
B. A. Wiegerink, Groenloo, en F. E. 

Terwindt, Pannerden, 
Raming 

Barendrerht, 28 Sept.: het bouwen van 
eene bijzondere school voor de doleerende ge
meente; minste inschr. waren: 

Timmerwerk enz., Ekelenburg, te Barendrccht, 
voor ƒ 5637. 

Metselwerk, Van der Lecq, voor ƒ 4194. 
Nieuweramstel. 28 Sept.: het bestraten 

en rioleeren van de nieuwe wegen aan de Ring-
kade; ingek. 10 bilj.; minste inschr. J. de Vries 
tc Purmerend, voor / 7193. 

Haarlem, 29 Sept.: het maken van stroobe-
Klantingeu en rijsschuttingen in de duinen op 
et eiland Terschelling; ingek. 7 bilj., als: 

J. F. Boer. te Terschelling, f 6592 
C. K. Dekker, » idem » 6200 
J. J. Bakker, » idem I 6059 
A. A. Bos. » idem » 5938 
J. Reedeker, » Vlieland, » 5529 
M. Daalder. » Terschelling, » 6350 
A. C. Swart, » idem » 5190 
Raming * » 5450 

• e . t rrheut , 29 Sept.: het verbouwen van 
een woonhuis in de Arendstraat, te Oosterhout, 
voor VV. Oomen, onder beheer van den bouw
kundige ü. A. Oomen Az.; ingek. 4 bilj., als: 
J. Janssens, te Oosterhout, f 2586 
J. Weijdermans, » Den-Hout, » 2680 
J. de Vos, » Oosterhout, > 2466 
Gebr. v. Meer, » idem » 2285 
Gegund. 

Groningen . 30 Sent.: het verharden met 
veldkeien van den tot los- en laadplaats dienen
den berm van den prov. kunstweg langs het 
Winschoterdicp te Zuidbroek; ingekomen 4 
bilj., als: 
P. Bergsma, te Zuidbi-oek, 
J. Zuidcma, » idem 
H. Dik, » Winschoten, 
D. Scholtcns, » Zttidbrock, 

Gegund aan II. Dik. 
Raming 

'•-Hage, 30 Sept., onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het herstellen 
en verbeteren van rijkstelegraalhjnen in Noord-
Holland ; ingekomen 11 bilj., als: 
K. Sneyders de Vogel, Schiedam, 
E. M. Giesen, Amsterdam, 
VV. Rienderhnff, Enkhuizen, 
P. v. Essen, Halfweg, 
J, Schouten, Vianen, 
J, v. d. Poll, Alkmaar, 
P. Spruit, Helder, 
I. v. d. Berg Sr., Hoorn, 
D. Brugman Dz., Winkel, 
K. Moen, Purmerend, 
D. Kramer, Schagen, 
Raming * .*w 

2o. net herstellen en verbeteren van Rijks
telegraallijnen in de afdeeling Utrecht, in twee 
perceeli n. 

Perc. 1, ingek. 5 bilj., als: 
II, Hoogerwaard, Gonda, 
K. Sneyders de Vogel, Schiedam, 
A. W.'Wildbergh, Bunnik, 
.1. Schouten, Vianen, 
W. v. Dijk, Jutfaas, 
Raming 

Perc. 2, ingekomen 5 bilj., als: 
J. Schouten, Vianen, 
A. VV. Wildbergb, Bunnik, 
E. M. Giesen, Amsterdam, 

ƒ 1094 
» 1091 
» 1060 
» 1032 
» 999 
» 983 
» 968 
» 947 
» 924.50 
» 880 
9 820 
» 1240 

ƒ 900 
» 858 
• 817 
» 787 
i 783 
» 1080 

W. v. Dijk, Jutfaas," 
K. Sneyders de Vogel, Schiedam, 
Raming 

ƒ739 
» 723 
» 689 
» 653 
» 628 
» 970 

( 322 
» 299 
» 294 
» 278 

ƒ327 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 8 OCTOBER 1887. 

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

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, l O Oct. 

Zwolle, te 10 uren, door burg. en weth.: het uitvoeren van aardwerk 
in de Geeren, gelegen nabij Hoevenbrug, in 10 perc. 

Zlerlnsee, te 12'/» uren, door burg. en weth.: het leggen van 277 
M. buisleiding van ijzeraard pothuis en het maken van 2 vergaarputten 
en 22 zinkputten tot afvoer van het vuile water van straten en huizen 
in de gemeente. Aanw. gehouden. 

O H . te 3 uren, door het kerkbest. der Israël ie tische gemeente, bij M. 
van den Biggelaar: het bouwen van een afsluitmuur met koepel ge houwtje, 
het graven van een sloot enz., om het terrein der begraafplaats, gelegen 
in den Ileeschen weg. Inl. bij den bouwkundige II. H. Hendriks, te Os. 
Aanw. 10 Oct., te 10 uren. 

Dinsdag, t l Oct. 
Assen, te 12 uren, door tiet ministerie van binnenl. zaken, aan het 

Si 'bouw van het prov. best.: het verbouwen van de rijks-lagere school 
I in kolonie Vi l te Frederiksoord, gemeente Vledder, en het doen van 

herstellingen aan de onder wijzers woning, aldaar. Inl. bij den rijksbouw
kundige voor de onderwijsgebouwen enz., en den opzichter der rijks-
lagere scholen G. J. Boswinkel, te Frederiksoord. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 7500. 

Zaandam, voor rekening van W. Koerse: het bouwen van een huis 
met vijf arbeiderswoningen, op een terrein gelegen nabij het station 
te Zaandam. 

Woensdag, 12 Oct. 
Beuslchem, (Geld.), te 10 uren, door den dijkstool van Buren, ter 

secretarie te Beusichem: de levering van 10 vimmen rijshout. Bilj. 
inzenden daags te voren bii den dijkgraaf, aldaar. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas beneden de 
doorsnijding van de Piekenwaard, tusschen de kilometerraaien 14 en 
16 der herziene rivierkaart, onder de gemeente Driel, provincie Gelder
land. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur 
Verweij en den opzichter Groenen, beiden te Vucht. Aanw. gehouden. 
Raming f 13,040. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
inrichten tot kantongerecht van het gebouw, dienende tot telegraaf
kantoor te 's-Hage en het onderhouden van dat gebouw tot en met 31 
Dec. '88. Inl. bh den rijksbouwmeester in het. 2e district, en den hoofd
opzichter J. A. Weinberg, beiden te 's-Hage. Aanw. gehouden. Raming 
ƒ 6330. 

's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz..- het 
voortzetten der verruiming van de doorgraving te Hoek-van-Holland, 
voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Inl. 
aan het bureau van den eerstaanwezend-ingenieur van den waterstaat 
Leemans, te Rotterdam, en den ingenieur Stein Parvé, te Hoek-van-
Holland. Aanw. gehouden. Raming J 0 30 per M 3 . 

Donderdag, 1» Oct. 
tirouw, te 12 uren, door burg en weth. van Idaarderadeel: eene 

aanzienlijke herstelling aan de draaibrug te Wartena, alsmede eenige 
herstellingen aan een steenen walmuur, eene houten beschoeiing en 
eene klinkerbestrating, aldaar, alles in een perceel en met inbegrip der 
benoodigde materialen en arbeidsloonen. Inl. bij den gemeenteopzienter, 
te Grouw. Aanw. 12 Oct., te 11 uren. 

Haarlem, te 1 uur, door dijkgraaf en heemraden van den Haarlem
mermeerpolder, ter secretarie, op den Jansweg: het maken en opstellen 
van zes stoomketels, met bijbehoorende stoomkast, voor het pompwerk-
tuig nde Cruquius", nabij Heemstede. Inl. bij den hoofdopzichter te 
Haarlem. Aanw. gehouden. (Zie adeert. in n°. 39). 

Haarlem, te 2 l

; ï uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het inrichten van twee lokalen 
tot bewaarplaats van het oud-archief van Noord-Holland, te Haarlem. 
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 f 1950. 

Vrijdag. 14 Oct. 
Gorichem, te 10 uren, door de commissie voor gemeene belangen 

van de hoogheemraadschappen de Alblasserwaard met Arkel beneden de 
'/ouwe en de Vijf Heerenlanden, in den Doelen: het leveren van 70,000 
bos Hollandsch njs, 7000 bos Walchersche palen en 7000 bos tuin latten 
op veertien verschillende plaatsen langs de Dief-, Meer- en Zuider-
Lingedijken. Aanw. 11 en 12 Oct., tc 9 uren. 

Arnhem, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
in »de Harmonie": het doen van voorzieningen aan kazernegebouwen 
te Arnhem. Bilj. inzenden uiterlijk 13 Oct., vóór 3 uren. Raming 
ƒ 1080 (herbesteding). 

Gorichem, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Alblasserwaard met Arkel beneden de Zou we, in den Doelen: delevering 
van 14 scheiven noodmaterialen, ieder bevattende: 2000 bos Hollandsen 
rijs, 200 bos palen en 200 bos latten, op de bekende plaatsen. 

Ml rijen (Z.-H.), te 5 uren, door het best. der uitwaterende polders 
door het Strijensehe Sas, ten huize van de Wed. M. de Nagtegaal: de 
levering van het eikenhout, benoodigd voor een paar binnonvloeddeuren 
van de schutsluis te Strijensas. inl. bij den fabriek J. van de Nadort, 
te Strijen. Bilj. inzenden 13 Oct. 

Zaterdag, IS Oct. 
Vlaardingen, te 1 uur, door burg. en weth.: het aanleggen van 

eene aardobaan en het gedeeltelijk bestraten daarvan, ter vervanging 

van den bestaanden Schiedamschcn weg in die gemeente. Aanw. 13 
Oct., te 10 uren. 

'o-Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: de levering 
van houtwaren en hardsteen werken aan de rijkswerkinrichtingen te 
Veenhuizen, iu 2 perc. Inl. hij den ingenieur-architect voor de gevange
nissen en rechtsgebouwen, te 's-Hage. 

Het Bilt (Fr.), te 6 uren, door burg. en weth.: de levering van 100 
stère ongeklopte gele puin. 

Haandag, 17 Oct. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen in ijzer van de brug no. 229 over den Zwanen

burgwal, vóór de Zwanenburgerstraat, en bijbehoorende werken; 
2o. de levering van bijna 50 ton balkijzer voor do brug 229 over den 

Zwanenburgwal vóór de Zwanenburgerstraat; 
8o. het leveren van hardsteen werk. (Zie adeert. in n<>. 41.) 
Htevensweerd (L.), te 3 uren, door burg. en weth.: 
lo. hot afbreken der bestaande school; 
2o. het bouwen eener nieuwe school met corridors, privaten en berg

plaats, benevens het bouwen van een bijbouw aan het raadhuis, en eene 
verbouwing aan de onder wijzers woning, met bijlevering van al de hier
voor benoodigde materialen enz.; 

3o. de levering en plaatsing van 100 stuks schoolbanken (Ameri
kaanse h model.) 

Inl. bij den architect Corbeij, te Reuver. Aanw. 17 Oct., te 12 uren. 
Dinsdag, 19 Oct. 

Botterdam, te 1 Uur, door burg. en weth.: het maken, leveren en 
opstellen van de liydfaulie-inuins, afvoerbuizen enz,, in de vierde stokerij, 
ten behoeve van de gemeente-gasfabriek aan den Oostzeedijk. Inl. aan 
het Stads-timrnerhuis. Aanw. 13 Oct., te 11 uren. (Zie advert, in n°. 40.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot cxpl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. bestek AX, de levering van stalen spoorstaven, stalen lasch- en 
eindplaten, stalen schroefbouten en ijzeren haakbouten, ten behoeve van 
het tweede spoor tusschen Kruiningen en Middelburg; 

2o. bestek AY, de levering van eikenhouten dwarsliggers en van 
eikenhout voor wissels en kruisingen, ten behoeve van het tweede spoor 
tusschen Kruiningen en Middelburg. 

Inl. aan het centraalbureau en bij den sectie-ingenieur II. E. Beunke, 
te Breda. (Zie advert, in N». 41.) 

."Neuzen, te 3 uren, door het best. der waterkeering van den calami
teusen polder Nieuw-Neuzen, in het Nederlandsch Logement, bewoond 
door F. A. Susijn, aldaar: het maken van werken tot verdediging van 
den oever van den bovengenoemden calamiteusen polder. Aanw. 11 
Oct, van 2—3 uren en 14 Oct., van 4—5 uren. 

Woensdag, 1 » Oct. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een strekdam aan den benedenmond van het Hartelscho gat 
langs den linkeroever der Botlek, tusschen de kilometerraaien 152 en 
153, ter verbetering van de Nieuwe Maas beneden de Oostpunt van 
Rozenburg. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, te Rotter
dam, en den adspirant-ingenieur Gockinga, teHozenburg. Aanw. 12 Oct. 
Raming ƒ 6600. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van zuilenbasalt-steenglooiing tegen het buitenbeloop van de 
bedijking langs den linkeroever der Nieuwe-Morwede, onder de gemeente 
Werkendam, behoorende tot de werken der Merwede en Killen in de 
provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
s-Hage, den ingenieur Hoogonboom, te Dordrecht, en den opzichter 
Bannier, te Werkendam. Aanw. 12 Oct. Raming ƒ 10,000 

Utrecht, te 1 uur, door de directie van den Nederl. Rijnspoorweg: 
het leveren van 1120 stuks eikenhout voor wissels, in 4 perceelen. Bilj. 
inzenden uiterlijk 18 Oct. 

Ubach-OTer-Worms (L.). te 4 uren, door burg. en weth.: 
lo. het afbreken der balklaag, kapwerk enz., der bestaande school; 
2o. het door aanbouwen vergrooten der school, hot bestaande gebouw 

verhoogen, het aanbrengen van nieuwe balklagen, plafonds en kapwork, 
het bouwen van een corridor met privaten en bergplaatsen alsmede eene 
verbouwing en restauratie aan de onderwijzerswoning en verdere bij
komende werken. 

3o. het leveren en plaatsen van 50 stuks schoolbanken, (Arnerikaansch 
model.) 

Inl. bij den architect Corbeij, te Reuver. Aanw. 19 Oct., te 1 uur. 
Donderdag, 20 Oct. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het stellen van dukdalven en meer
palen in het buitenkanaal te IJmuiden eu het Noord zee kanaal. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur, te Amsterdam. Aanw. 
13 Oct. Raming / 8700. 

Vrijdag, 11 Oct. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het op diepte houden van de buiten
haven van het kanaal door Walcheren te Veere en van de geul in den 
oever voor die haven. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, 
te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. 13 en 15 Oct. 
Raming ƒ 34,400. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der registree-
rende peilschaal te Bruinisse, behoorende tot de zeewerken in de pi-ov. 
Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het lie district, tc Middelburg, 
en den ingenieur te Goes. Aanw. 13 en 15 Oct. Raming / 328 
per jaar. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
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Bebouw van liet prov. bost.: liet driejarig onderhoud ged. '88, '80 en 
1)0 vuil het kanaal van Sluis naar Brugge (Nederlandsch gedeelte). Inl. 

bij den hoofdingenieur, in het 11e district, te Middelburg, en den inge
nieur, te Vlissingen. Aanw. 15 Oct., te 12'/, uren. Raming / 1425. 

y.wolle, te 12 uren, door het prov. best. van Overijsel: hét houwen 
van 14 wachterswoningen langs het kanaal Ahneloo—Nordhorn. Aanw. 
20 Oct., te 12 uren. Raming f 24,200. 

Maandag, 24 Ort. 
Tilburg, te 11 uren, door het R.-K. parochiaal kerkbestuur van den 

II. Jozef, in het kofliehuis »de Gouden Appel", op den Heuvel: het vol
tooien door verlenging der in '72 gedeeltelijk gebouwde St.-Jozefskcrk 
en het daaraan bouwen van twee torens, met de levering van alle 
daartoe benoodigde materialen, benevens het restaureeren van het be
staande gedeelte, zooals dit in 't gedrukte bestek is omschreven en 
bedoeld. Inl. hij den architect II. J. van Tuldor, te Tilburg. Aanw. 17 
Oct., te 11 uren. (Zie advert, in ifl. 41.) 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. de levering van 12 draaischijven en 3 rolwagens; 
2o. de levering van den metalen bovenbouw van 31 bruggen, ten 

dienste der Staatsspoorwegen op Sumatra. 
Wurnsring, 211 Oct. 

' .Hage. te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leve ren en leggen van bestrating en bijkomende werken op het voor
plein van het centraal poi-sonenstation te Amsterdam. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 
18 cn 19 Oct., te 11 uren. Raming ƒ «4,400. 

Zaterdag, 2 » Oct. 
Maassluis, te. 12 uren, door burg. en weth.: het ophalen van alle 

steenkolen- en andere asch, puin, uitgr.iafscl, grondspecie, mest en afval 
of vuilnis van welken aard ook en hoe ook genaamd. Het uitscheppen 
cn schoonhouden van alle vervalpiitten, riolen, goten, publieke privaten 
en urinoirs. Het vegen der straten enz. Inl. bij den gemeentearchitect 
R. P. Stuivinga. 

Woensdag, 2 Nov. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een watervrijen veerden] en daarmede in-verband-staande 
werken onder de gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, be
hoorende 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. 26 Oct., te 12 uren aan het directie-
verblijf, te Keizers weer. Raming ƒ 20.700. 

Honderd ng, 3 Nov. 
Haarlem, door G. ,1. Heenk: het verbouwen van het perceel get.no. 

6, aan de Damstraat, aldaar. 
Vrijdag, 4 \ov. 

Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der zelf-
registreerende peilschalen te Borsele en Oostbcveland en der rijkspeil
schaal te Hoeüokenskerko, behoorende tot de zeewerken in de provincie 
Zeeland. Inl. hij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, 

Aanw. 27 en 20 Oct. Raming J 450 cn den ingenieur, te Goes, 
per jaar. 

Middelbnrg. te 10 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
liet gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de aanleg
en losplaats voor visschers in den Brakman «B de Isabellasluis, behoo
rende tot de havenwerken in de provincie Zeeland. Inl. hij den hoofd
ingenieur in liet 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. 
Aanw. 27 en 2» Oct. Raming j 2460. 

Op onbepaalden datum. 
Rotterdam, door den architect D. Verheul, namens F. W. Hissche-

mollor: het maken van twee panden, gelegen hoek Kruisstraat en 
llelmersstraat. Aanw. 15 Oct., to IC uren. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
E n s c h e d é , 26 Sept.: het bouwen van cen 

atelier met wachtkamer op een terrein aan den 
Parkweg te Enschedé, voor George Rothe, tc 
Burgsteinfurt, onder beheer van den architect 
H. Reijgers; ingekomen 9 bilj., als: 
Welmers, te Gelselaar, 
W. Lasonder, J Enschedé, 
T. H. Wijdeveld, » idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

's-llage, 4 Oct.: het doen van stukadoor- cn 
ileisterwerk voor het maken der gebouwen, 
nu i ii 'Is en keermuren, op het stationsemplace
ment den Haag, der Holl.-ijzeren-spoorwegmaat-
schappij; minste insehr. Van Vlijmen, te 's-Hage, 
voor f 8637. 

Ilnogevrrn. 4 Oct.: het bouwen eener hulp
kerk voor het best. der vereeniging »de kerke
lijke kas", te Hoogeveen, onder lieheer van den 

. i . 11... i ,, 9 hilj., * ' 
/ 2240 
• 1749 
» 1674 
i> 1486 
i 1420 
> 1383 
» 1350 
> 1220 
» 1217 

J. G. Tonies Hz., 
G. Huckriede, 
G. W. Wegereef, 
J. Meijer Gz., 
H. ten Cate, 
B. J. Turrin, 
Gegund. 

Teterlngen (Terheidensche-hoek), 30 Sept.: 
het bouwen van eene leerlooierij voor Jos. Ups, 
te Breda, onder beheer van den architect A. 
Verlegh; ingek. 12 bilj., als: 
P. Schellekens, te Dongen. 
F. C. Schrauwen, 
M. van Sevenbergen, 
W. de Kanter, 
G. v. d. Velden, 
J. I'. Kleiner, 
G. Akkermans, 
Ruizendaal, 
A. Basselier, 
W. v. Boxsel, 
F. v. d. Kieboom, 
C. Cornelissen, 

Breda, 
idem 
Tetcringen, 
Breda, 
idem 
Wagenberg. 
Zwaluwe, 
Breda, 
idem 

Terheiden, 
idem 

ƒ6124 
» 5980 
» 5700 
» 5698 
> 5627 
» 5445 
» 6430 
» 6383 
ii 5138 
» 4999 
» 4777 

4763.63 
Borsele, 30 Sept.: het maken van werken tot 

verdediging van den oever van het calamiteuse 
waterschap Ellewoutsdijk—Borsele; ingekomen 8 
bilj., als: 
J. v. Eek, tc Hardinksveld, ƒ 
M. v. d. Hoek, » Neuzen, » 2288 
P. A. v. d. Velde, » idem » 2250 
Raming » 1920 

Hof-vaii-Delft, 30 Sept.: het bouwen eener 
schooi voor lager onderwijs, met vier lokalen, en 
bijbehoorende werken; ingek. 14 bilj.; minste 
insehr. 1). Huurman, te Delft, voor ƒ 7449. 

Kilnr ge» . 1 Oct.: het bouwen van een woon
huis aldaar, onder beheer van den ingenieur-
architect A. R. Witkop, te Groenloo; ingek. 6 
bilj., als: 

te Groenloo, 
B Neede, 
II Gioenloo, 
II idem 
» Eibergen, 
» idem 

/ 7620 
• 7460 
» 7000 
» 6820 
> 6147 
» 5782 

A. Sievcrink, 
G. Lenssen, 
J. II. Aalhors, 
B. A. Ililbers, 
l i . 11. Blankvoort, 
J. G. Blankvoort, 
Gegund. 

Zaamslag, 1 Oct.: het verrichten van werken 
tot verdediging van den oever van den calami 
teusen Eendrachtpolder; ingek. 1 bilj. vanC.de 
Wilde Az., te Kattendijke, voor J 3077, aan 
wien het werk gegund is. Raming ƒ 3316. 

's-llage, 3 Oct.: het rioleeren van een ge
deelte van het Van-Stolkpark nabij Scheveningen; 
ingekomen 13 bilj., als: 
3. H. de Benut & Zn., te 's-Hage, ƒ 17,880 
G. Keij, » Rotterdam, » 17,600 
A. de liaan, » 's-llage, » 17.400 
H. v. Bergen Hene-

» idem 
» P.ipendiecht, 
n Hellevoetsluis, 
» 's-llage, 
» idem 
> idem 
» idem 

17,385 
16,985 
16,467 
16,400 
16,149 
15,400 
15,260 

gouwen. 
A. de Borst Cz., 
W. v. Leeuwen, 
P. Kraijenvcld, 
C. Vermeulen, 
J. de Bruijn, 
J. Roozenburg, 
A. de Waard en J. 

C. Diercks, » idem » 16,200 
C. v. d. Vlugt, » idem » 14,587 
H. Jongenburger, • Waddinksveen, » 14,540 

Ntavenlsse, 3 Oct.: het maken 
boerenschuur enz., op de hofstede, bewoond door 
Abr. Stoutjcsdijk, in den Nieuwen polder, annex-
Staveniase; ingek. 18 bilj.; 
hoogste insehr. L. E. Roozeinond, Stavemsse, 

* f 6969 
minste i Van Verre van Noord-

gouwe, i 5789 
Nt.-Annapareehle, 3 Oct.: het leveren van 

50 stère puin: ingek. 3 bilj., als: 
per stère 

W. Prins, tc Oude-Biltzijl, / 3.88 
G. P. v. d. Berg, » Ried, • 2.48 
A. Struiksma, » Leeuwarden, » 2.35 
Gegund. 

Maassluis, 4 Oct.: het bouwen van een 
ontvanghuisje voor havengelden; ingekomen 2 
bib., als: 
A. Snell en Van Luipen, te Maassluis, / 1150 
J. de Baan, > Maasland, » 918 

architect D. Iluitin 
M. Spikman, 
L. Kooi, 
J. Scholtemeijer, 
A. Niehuis, 
W. R ter Stege, 
Schulting en Co., 
II. Timmer, 
Gegund. 
Raming 

Altforst, 4 Oct. 

, ingekomen 7 
te Hoogeveen, 
8 Meppel, 
» Hoogeveen, 
» idem 
n idem 
» idem 

Meppel, 

als 
ƒ 6450 
> 5391 
» 4900 
» 4700 
» 4649 
• 4643 
» 3995 

ƒ 5049 
het verbouwen der openbare 

school, aldaar, en de levering der benoodigde 
bouwstoflen; ingek. 5 bilj., als: 
J. H. Godron, te Appeltcrn, f 1829 
J. Dranken, » Altforst, » 1575 
W. v. Aanhols, » idem » 1574 
E. v. Venrooij, » Alfen, i> 1533 
Joh. Laurent, » Batenburg, » 1615 
Gegund. 

Rotterdam, 4 Oct.: de levering van eiken
hout voor dukdalven cn meerpalen; ingek. 4 
bilj., als: per M ' 
F. Clercx, te Bokstel, f 60.— 
B. 11. Clercx, » idem » 49.— 
I. Nahuis, » Groenloo, » 44.70 
S. Dames, » Koten, » 38.45 

Hilversum, 4 Oct.: het vergrooten van de 
openbare school aan de Schoolstraat te Hilver
sum; ingek. 12 bilj., als: 
J. A. Huij, te Watergraafsmeer, ƒ 8960 

8723 
8710 
8090 
8500 
8490 
8459 
8400 
8400 
8400 
7820 
7632 

A. Huij, 
G. H. Mannikken, » Vlaardingen 
G. v. d. Kolk, » Hilversum, 
G. Seppen, » idem 
G. Gijzel, » idem 
B. A. v. Rhijn, » idem 
J. C. Zweisaardt, « idem 
VV. Meijer, » idem 
J. N. Swaan Jr., » idem 
,1. v. d. Brul, » idem 
M. in 'tHout, » Vlaardingen, 
R. Mouw, » Hilversum, 
Gegund. 

Arnhem, 4 Oct.: de levering van brandstoffen 
(steenkolen en gruis, in twee perceelen); ingek. 

per 100 KG. 
perc. 1 perc. 2 

J. P. Bax Arnhem, f 0.70 ƒ 0.575 

G. W. Ringeling, idem 1.— 0.555 

R. G. Rutgers, idem 0.80 0.61 
H. S. Strakcr, idem 0.80 0.60 

Gegund aan de minste inschrijvers. 
Arnhem, 4 Oct.: de verschillende op 20 Sept. 

plaats gehad hebbende aanbestedingen zijn ge
gund als volgt: 

School meubelen, 
perc. I, Wed.H.de VriesPz.,Wageningen,/ 1730 

> 2, J. A. Hoenderdos, Haarlemmermeer,» 649 
» 3. B. Legeer, Deventer, » 496 
Trottoirs; J. Terwindt, Westervoort, voor ƒ 3895. 
Hengelo» (O.), 6 Oct.: het bouwen van een 

woonhuis met bijgebouwtje voor J. Bouterse, te 
Delden; ingek. 15 bilj., als: 
Wilmink, te Hengeloo (O), / 8600 
L. P. Groothuis, » idem » 3350 
Sievcrink, » Groenloo, » 3240 
Nieuwenhuis, » Borkeloo, » 8195 
Gioothengel, » Borne, » 3173 
Redemeijer, i Hengeloo, (O.), • I I : 
Brummclhuis, » idem 
Wesselink, » idem » 3085 
Booiik, I idem » 3060 
Tönis, • Enschedé, » 2951 
Welmers, • Gelselaar, » 2875 
Scholten, » Delden, » 2794 
Van den Berg, » Hengeloo, (O.), » 2785 
Van Leeuwen, » idem » 2670 
H. B. Blankvoort, » Eibergen, » 2647 
Gegund. 

Vlissingen, 5 Oct.: het doen van voorzie
ningen aan de kazerne Westdijk te Vlissingen, 
onder het beheer der genie, te Bergen-op-Zoom; 
ingek. 6 bilj., als: 
P. C. Schenkel, te Vlissingen, f 4373 
J. Monjé, » idem » 4245 
J. C. v'. Miert, » Middeburg, » 4229 
P. Monjé, » Vlissingen, » 4196 
C. Maters, » idem » 4099 
M Bok, » idem » 3888 
Raming , » 4500 

Bensehap, 6 Oct: het maken, leveren en 
stellen van 52 stuks kerkbanken; ingekomen 17 
bilj., als: 

Jonkergouw, te Utrecht, ƒ 4350 
E. Blok, » Vlaardingen, » 298C 
Rijnia, » Amsterdam, » 2900 
Ilakkeling, » Nieuwkoop, » 2893 
Zanten, » Vlaardingen, » 2089 
Rcrkhof, » Oudewater, » 2790 
J. Renting, » Abkoude, t 2589 
Hartman, » Benschop, » 2244 
Van Heeteren, » Harmelcn, » 2200 
Poot, » IJselstein, » 2090 
ü. H. de Meij, » Maarsen, » 2076 
J. Rodenrijs, » 's-Hage, » 2059 
Dumolin, » Vianen, » 1992 
D. Lieverse, » Benschop, » 1890 
W. Dessing, ii Gouda, * 1888 
J. Bonman, » IJselstein, » 1856 
II. Straker, » Arnhem, » 1313.13 

Tui l , 6 Oct: het opmaken en vernieuwen van 
eenige rijswerken langs den rechter Waaloever 
met de daarbijhehoorende leverantiën en het 
leveren en opstuiken van 45 dikke vimmen 
Gelderach waarden- cn wilgen rijshout en 1600 
bos palen, in perceelen: lo. rijswerken; minste 
insehr. C. van Es, te llerwijnen, voor f 3687. 

2o. rijswerken; minste insehr. P. Pannekoek, 
tc Heerwijnen, voor ƒ 4310. 

So. de levering van noodhout; gegund werden: 
per dikke vim 

perc. 1, C. v. Es, Herwijnen, 1 40.00 
2, dezelfde, » 39.00 

» 3, dezelfde, » 80.00 
> 4, G. Looijer, idem » 88.00 
» 6, P. Pannekoek, idem » 34.50 
» 6, D. J. de Jong, Vianen, t 36.00 
» 7, C. v. Es, Herwijneii. » 84.50 
» 8, P. S. v. Willegen, Haatten, » 33.50 
•I 9, A. J. v. Vuren, idem » 32.00 
s 10 T. v. d. Meijden, llerwijnen, > 31.00 
» 11, G. Donker, llellouw. » 30.00 
» 12, P. S. v. Willigen. Haaften, » 28.00 
» 13, A. v. Woelden, llerwijnen, > 30.00 
a 14, G. Looijer, idem » 26.00 
» 16, C. v. Es, idem » 28.00 
4o, de levering van 1500 bos palen; gegund 

aan C. van Es, te llerwijnen, voor ƒ 15 per 
100 bos. 

's-llage, 7 Oct., onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het onderhou
den van en het doen van eenige herstellingen 
aan het postgebouw te Eindhoven; ingekomen 
6 bilj., als: 
M. v. Rooy, te Eindhoven, / 2289 
W. v. Vlokhoven, » idem » 2186 
P. H. llarkx, » idem » 2148 
H. P. Wevtens, » idem » 2098 
C. v. Bakèl, i idem » 2071 
M. A. P. Heezemans, » idem » 2066 
Raming • 2390 

2o. het onderhouden van en bet doen van 
eenige herstellingen aan het ]»st- en telegraaf-
gebouw te Monnikendam; ingek. 7 bilj., als^ 
.1. de Wijs, te Monnikendam, 
.1. A. Neyzen, » idem 
P. Karmelk, » idem 
A. Oosteweld Dz., » idem 
K. Klovers, 
A. Strnblie, 
II. Cobelenz, 
Raming 

's-Bosch, 

idem 
idem 
idem 

f 680 
545 
448.66 
440 
413.55 
412 
359 
650 

Oct.: het opruimen van ondiepten 
in het kanaal de Dieze, provincie Noord-Brabant; 
minste insehr. C. Bos Az., te Dordrecht, f 6900 
Raming » «700 

MserdUk, 7 Oct.: het leveren van rijsmate-
rialen voor den Roijalen polder, als: 30,000 bos 
rijs, 3000 bos palen en 3000 bos latten; minste 
insehr. Pr. Dubbelman Pz., te Lage-Zwaluwe, 
als: 

de rijs voor 
» palen » 
i latten s 
Maarseveen, 7 Oct 

twee houten bruggen met 

per 100 boa. 
f 1.70 
» 9.— 
. 9.90 

het daarstellen van 
;rondwerken, bijleve

ring van 
bilj., als: 
P. Boks, 
De Graat, 
C. Verwei, 
G. II. de Meij, 
P. Leenders, 
Van Walderveen, 
Barneveld, 
Lakerveld, 
K. Bol, 
Hartman, 
Gerwick, 
Griffioen, 
P. van Schaik, 

Kampent lo. 

het daartoe benoodigde, inge k. 13 

te Amersfoort, 
» Zuijlen, 
» Mijdrecht, 
» Maarsen, 
1 Utrecht, 
s Maarseveen, 
» Vreeswijk, 
» Utrecht, 
» Tienhoven, 
» Westbroek, 
» Breukelen, 
i idem 

idem 

f 3556 
> 2990 
> 2699 
> 2695 
» 2676.50 
» 2649 
> 2480 
> 2430 
• 2384 
> 2375 
» 2340 
» 2328 
> 2090 

de levering van de machines 
voor de drinkwaterleiding, aldaar (onderhands); 
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J aan de firma Gebr 'Stork & Co t» 
Hengeloo, voor /18,160. ' ' " 

*J' J e levering der brandkranen en afsluiters-tt^n

t

dS)i,ge,,Und
 8 3 , 1 de lirma JJoppud' Keuther, te Mannheim, voor /' 9314. 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E R 
van ZATERDAG 15 OCTOBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAJÏ 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 17 Oct. 

Amersfoort, te 11 uren, door burg. en weth.: de levering van: 
lo. 10 kagchels; 
2o. 65 banken, 12 schrijfborden, 1 kast, 1 tafel, 6 Weener stoelen, 26 

jaloezieën, enz.; 
8o. 88 gordijnen, 1 groen laken tafelkleed, 1 vloertapijt en 5 deur

matten van aicus enz., met bijlevering van al het daartoe benoodigde. 
Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. gehouden. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het vernieuwen in ijzer van de (vug no. 229 over den Zwanen

burgwal, vóór de Zwanen burgerstraat, en bijbehoorende werken; 
2o. de levering van bijna 50 ton balkijzer voor de brug 229 over den 

Zwanenburgwal vóór de Zwanenburgerstraat; 
8o. het leveren van hardsteenwerk. (Zie advert, in n°. 41.) 
Polsbroek, te 1 uur, door het best. van het waterschap, in het 

gemeentehuis: het graven van slooten en het afgraven van kaden, in 
perceelen en in massa. Aanw. te 9 uren. 

Stevensweerd (L.), te 3 uren, door burg. en weth.: 
lo. het afbreken der bestaande school; 
2o. het bouwen eener nieuwe school met corridors, privaten en berg

plaats, benevens het bouwen van een bijbouw aan het raadhuis, en eene 
verbouwing aan de onderwijzerswoning, met bijlevering van al de hier
voor benoodigde materialen enz.; 

8o. de levering en plaatsing van 100 stuks schoolbanken (Ameri-
kaansch model.) 

Inl. bij den architect Corbeii, te Reuver. Aanw. 17 Oct., te 12 uren. 
Meppel, te 7 uren, in het logement van Beudeker: het bouwen van 

een woonhuis. Aanw. gehouden. 
M i m s (Fr.), het graven van eene sloot, het verbreeden van een op

vaart en het maken van een aardebaan, bij de boterfabriek aldaar. 
Dinsdag, 16 Oct. 

Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken, leveren en 
opstellen van de hydraulic-inains, afvoerbuizen enz., in de vierde stokerij, 
ten behoeve van de gemeente-gasfabriek aan den Oostzeedijk. Inl. aan 
het Stads-timmerhuis. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n9. 40.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. bestek AX, de levering van stalen spoorstaven, stalen lasch- en 
eindplaten, stalen schroefbouten en ijzeren haakbouten, ten behoeve van 
het tweede spoor tusschen Kruiningen en Middelburg; 

2o. bestek AY, de levering van eikenhouten dwarsliggers en van 
eikenhout voor wissels en kruisingen, ten behoeve van het tweede spoor 
tusschen Kruiningen en Middelburg. 

Inl. aan het centraalbureau en bij den sectie-ingenieur H. E. Beunke, 
te Breda. (Zin advert, in n». 41.) 

Kloosterveen (gom. Assen), te 2 uren, door J. Boerhave: het weder
opbouwen van zijn huis met de levering van alle materialen. Inl. bij 
den architect ü. Stel. Aanw. gehouden. 

Neuzen, te 3 uren. door het best. der waterkeering van den calami-
teusen polder Nieuw-Neuzon, in het Nederlandsch Logement, bewoond 
door I'. A. Susijn, aldaar: het maken van werken tot verdediging \an 
den oever van den bovengenoemden calamiteuson polder. Aanw. 
gehouden. 

Amsterdam, door den bouwkundige J. van Harderwijk: het bouwen 
van een winkelhuis met bovenhuizen op een terrein aan de 3e Parkstraat, 
bij de l.innaeusstraat, te Amsterdam. 

Jlokkiim: het verbouwen van een pakhuis tot woning, aldaar, voor 
J. Dantuma, te Dricsum. 

Woensdag. 19 Oct. 
'•-Hage, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een strekdam aan den benedenmond van het Hartelsche gat 
langs den linkeroever der Botlek, tusschen de kilometerraaien 152 en 
153, ter verbetering van de Nieuwe Maas beneden de Oostpunt van 
Rozenburg. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, te Rotter
dam, en den adspirant-ingenieur Gockinga, to Rozenburg. Aanw. gehou
den. Raming ƒ 6600. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van wateistaat enz.: het 
maken van zuilenbasalt-steenglooiing tegen het buitenbeloop van de 
bedijking langs den linkeroever der Nieuwe-Merwede, onder de gemeente 
Werkendam, behoorende tot de werken der Merwede en Killen in de 
provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 
s-Hage, den ingenieur Hoogenboom, te Dordrecht, en den opzichter 
Baumer, te Werkendam. Aanw. gehouden. Raming ƒ 10,000 

Nieuweramstel, te l l ' / i uren, door burg. en weth.: het dempen 
cn rioleeren van de Tuinpadsloot. 

Utrecht, te 1 uur, door de directie van den Nederl. Rijnspoorweg: 
het leveren van 1120 stuks eikenhout voor wissels, in 4 perceelen. Bilj. 
inzenden uiterlijk 18 Oct. 

Voorschoten, te 1 uur, door F. II. van Iterson, rentmeester van het 
genootschap Noorthev, in een der lokalen van het instituut Stadwijk: 
het maken van eenige gebouwen en het uitvoeren van verschillende 
werken voor de uitbreiding van genoemd instituut. Inl. bij den bouw
kundige J. Verkoren, te Voorschoten. Aanw. 17 Oct., te 11 uren. 

Ufeaeh-ever-Warms (L.), te 4 uien, door burg. en weth.: 
lo. het afbreken der balklaag, kapwerk enz., der bestaande school; 
2o. het door aanbouwen vergrooten der school, het bestaande gebouw 

verhoogen, het aanbreugen van nieuwe balklagen, plafonds en kapwerk, 
het bouwen van een corridor met privaten en bergplaatsen, alsmede eene 

verbouwing en restauratie aan de onder wijzers woning en verdere bij
komende werken. 

3o. het leveren cn plaatsen van 60 stuks schoolbanken, (Amerikaansch 
model.) 

Inl. bij den architect Corbeij, te Reuver. Aanw. 19 Oct,, te l(uur.1 
Danderdag, 10 Oct. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het stellen van dukdalven en meer
palen in het buitenkanaat te Umuiden en het Noordzeekanaal. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur, te Amsterdam. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 870O. 

Vrijdag, KI Oct. 
Middelburg, tu 10 uren, door het ministerie van waterst. enz,, aan 

het gebouw van het prov best.: hot op diepte houden van de buiten
haven van het kanaal door Walcheren te Veere en van de geul in den 
oever voor die ha,ven. Inl. bij den hoofdingenieur in het l ie district, 
te Middelburg, en den ingenieur, te Vlissingen. Aanw. gehouden. Ra
ming / 34,400. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der registree-
rende peilschaal te Bruinisse, behoorende tot de zeewerken in de prov. 
Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 1 le district, te Middelburg, 
en den ingenieur te Goes. Aanw. gehouden. Raming ƒ 328 per jaar. 

Middelburg, te 10 uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud ged. '88, '89 en 
'90 van het kanaal van Sluis naar Brugge (Nederlandsch gedeelte). Inl. 
bij den hoofdingenieur, in het 11e district, te Middelburg, en den inge
nieur, te Vlissingen. Aanw. gehouden. Raming j 1425. 

Overuse] 
-"No 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best. erijsel: het bouwen 
van 14 wachters woningen langs liet kanaal Almeloo—"Nordhorn. Aanw. 
20 Oct., te 12 uren. Raming f 24,200. 

's-llage. te 1 uur, door burg. en weth.: het verbouwen van het 
politiebureel der 2e afdeeling, aan de Nicmvehaven te 's-Hage. Aanw. 
19 Oct., te 10 uren. 

ZaterdAg. 22 Oct. 
4. or red Ijk (Fr.), te 10 uren, door het polderbest. van het 6e en 7e 

veendistrict, onder Opsterland en Kngwirdeu, in het logement de Koren
beurs: het graven van 14 wijken, 1 boksloot en 1 tochtsloot binnen den 
polder, ter gezamenlijke lengte van 12,660 M. Inl. bij den opzichter A. 
Kooistra. te Gorredijk. Aanw. 20 Oct., te 10 uren. bij Uilesprong. 

M i n k . te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen van een»- vaste 
brug met ijzeren bovenbouw, eene ijzeren ophaalbrug met beschoeiini's-
werken enz., en eene ijzeren Amaibrog, in ü perceelen. Inl. bij den 
gemeente-architect. 

V4'lerden (Ov.), te 2 uren, door burg. en weth., ten huize van den 
logementhouder A. H. Nijhofï: 

lo. eene belangrijke verbouwing en hijbouwing aan het schoolgebouw 
met toebehooren in het dorp Wierdon; 

2o. het bouwen van een schoolgebouw in een lokaal te Hooge-Hek sol. 
Inl. bij den architect J. Moll, te Hengeloo. Aanw. 22 Oct., te 10' a uren 
te Wierden en te 12 uren te Hooge-Heksel. 

Maandag, 24 Oct. 
Tilburg, Ie 11 uren, door hot R.-K. parochiaal kerkbestuur van den 

H. Jozef, in het kofliehuis »de Gouden appel**, op den Heuvel : het vol-
i tooien door verlenging der in '72 gedeeltelijk gebouwde St.-Jozefskerk 
| en het daaraan bouwen van twee torens, met de levering van alle 
j daartoe benoodigde materialen, benevens het restaureeren van het be

staande gedeelte, zooals dit in 't gedrukte bestek is omschreven en 
j bedoeld. Inl. bij den architect H. J. van Tnlder, te Tilburg. Aanw. 17 

Oct., te 11 uren. (Zie adcert. in sA 42.) 
Beetsterzwaag, te 11 uren. door burg. en weth. van Opsterland: 

het bouwen eener nieuwe school en onderwijzerswoning te Luxwolde, 
alsmede het maken van banken en kasten voor die school, alles in een 
[verceel. Inl. bij den gemeente-architect Aanw. 22 Oct,, te 11 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van een gebouw voor vaccine-inrichting aan de I.ijn-

baangracht bij de Muiderpoort; 
2o. het maken van een gebouw voor de geneeskundige armenverzor

ging, op een terrein nabij de Weteringschans. (Zie advert, in n°. 42.) 
's-llage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. de levering van 12 draaischijven en 3 rolwagens; 
2o. de levering van den metalen bovenbouw van 31 bruggen, ten 

dienste der Staatsspoorwegen op Sumatra. 
Kalium (Fr.), te 12 uren, door burg. en weth. van Kollurnerland en 

Nieuwkruisland: het bouwen van een voreeni<rd post- en telegraaf kan
toor met directeurswoning te Kollum. Inl. bij den gemeente-opzichter. 
Aanw. 20 Oct., te 10 uren. 

Teterlngen, te 7 uren, door den architect J. A. Oom es, in het 
koffiehuis van C. Jansen van Rossum, aan den Zandberg: het bouwen 
van twee woonhuizen, op een terrein aan den Zandberg. Inl. bij ge
noemden architect, te Breda. 

Haarlem, door G. J. Heenk: het verbouwen van het perceel get.no. 
6, aan de Damstraat, aldaar. 

Makklnga (Fr.), door het best. der vereeniging »de Makkingaaster-
vaart-coinpagnie, bij .). J. Schurer: het graven van eene opvaart c. a. 
uit het Tjongerkanaal naar het dorp Makkinga, ter lengte van 1840 M. 
Inl. bij den bouwkundige O. M. Meek, te Donkerbroek. 

Waensdag, 20 Oct. 
's Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leveren en leggen van bestrating en bijkomende werken op het voor
plein van het centraal person en station te Amsterdam. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 
18 en 19 Oct., te 11 uren. Raming ƒ 94,400. 
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Donderdag, 2' Oct. 
Arnhem, te 12 uren, door liet prov. best.: bet vierjarig onderhoud 

van den provincialen weg van Arnhem naar Apeldoorn, van 1 Jan '88 
tot 31 Dec. '91. 

Katerdag, 20 Oct. 
Maassluis, te 12 uren, door burg. en weth.: het ophalen van alle 

steenkolen- en andere asch, puin, uitgr.iafsel, grondspecie, mest en afval 
of vuilnis van welken aard ook eu boe ook genaamd. Het uitscheppen 
cn schoonhouden van alle vervalputten, riolen, goten, publieke privaten 
en urinoirs. Het vegen der straten enz. Inl. bij den gemeentearchitect 
R. P. Stuivinga. 

Woensdag, 2 Nov. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een vvatervrijen veerdam en daarmede in-verband-staande 
werken onder de gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, be
hoorende 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. Aanw. 26 Oct, te 12 uren aan het directie-
verblijf, te Keizersweer. Raming f 20.700. 

's-llage. te 11 uren, door liet ministerie van waterst. enz.: de 
levering van 8615 M* ballaststeen voor dc Rijksrivicrwerken op de Maas, 
in twee perceelen, perc. 1 5955 M'. perc. 2 2600 ka', inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te S-Hage, den ingenieur Verweij te Vucht, en 
de opzichters Willems te Maastricht, Droste te Roermond, Kooreman te 
Venloo, Venema te Grave, Groenen te Vucht en Van Enst te Heusden. 
Aanw. 26 Oct. Raming: porc. 1 ƒ 17,250, perc. 2 f 7800. 

's-llage, te 11 uren. door liet ministerie van waterstaat enz.: bet 
uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Dordtscbe Kil, tusschen de 
kilometerraaien 126 en 128, onder de gemeenten Dubbeldam en 's Gra
vendeel, behoorende tot de werken der Dordtscbe waterwegen. Inl. hij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur Hoogenboom 
en den opzichter De Kiewit, heiden te Dordrecht. Aanw. 26 Oct. 
Raming / 8620. 

Vrijdag, 4 Ne)*. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: bet driejarig onderhoud der zelf-
registreerende peilschalen te tlorsele en Oostbeveland cn der rijkspeil-
scnaal te Hoedekenskerke, behoorende tot de zeewerken in de provincie 
Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Middelburg, 
en den ingenieur, te Goes. Aanw. 27 en 29 Oct. Raming / 450 
per jaar. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de aanleg
en losplaats voor visschers in den Brakman hij de Isabellasluis, behoo
rende tot de havenwerken in de provincie Zeeland, bil. bij den hoofd
ingenieur in het l ie district, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. 
Aanw. 27 en 29 Oct. Raming J 2460. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afdeeling Venloo, 
in 2 perceelen. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer 
der rijkstelegraaf, te 's-Hage, cn den inspecteur te Venloo. Raming: 
perc. 1 ƒ1520, perc. 2 ƒ 940. 

Woensdag, O Nov. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een prikkengat met bijbehoorende werken nabij Maassluis, 
een en ander in verband met de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, 
te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 2 Nov. Raming ƒ 33,000. 

Donderdag, l O Nov. 
Drunen (N.-Br.), te 12 uren, door burg. en weth.: bet maken van 

eene aardebaan en het met keien bestraten van twee wegen, in per
ceelen en in massa; perc. Papestceg lang 1046 M, perc. Wolfshoekhing 
1584 M. Inl. bij den opzichter J. J. Lugten Bz, te Heusden. Aanw. 9 
Nov, te 11 uren, te beginnen bij de Lage Papesteeg. 

Vrijdag, f t Nov. 
Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan het 

gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de rijks-
havenwerken te Blokzijl, provincie Overijsel. Inl. bij den hoofdingenieur 
en den ingenieur Labrijn, beiden te Zwolle, en den opzichter Smit Gz, te 
Blokzijl. Aanw. 4 Nov., te 12 uren, aan de havenkom te Blokzijl. Raming 
ƒ 2675 per jaar. 8 

Woensdag, l O No». 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baardwijkschen overlaat met de rijkssluis in de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk, met het onderhoud van die werken van 1 Jan. tot en met 
31 Dec. '88, benevens voor het zoo noodig leggen in 1888 der zomer-
sluiting in genoemden overlaat. Inl. bh den hoofdingenieur Van Diesen, 
te 's-Hage, den ingenieur Verweij, te Vucht en den opzichter Van Enst, 
te Heusden. Aanw. 9 Nov. Raming I 2550. 

Donderdag, 17 Nov. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijkszee-
en havenwerken op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Keurenner, te Hoorn. Aanw. 10 Nov. Raming ƒ 8000 
per jaar. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz.: aan het 
gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van dc werken 
van het Krabbersgat, behoorende tot de havenwerken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenaer, te 
Hoorn. Aanw. 10 Nov. Raming ƒ 5000 per jaar. 

Vrijdag, 18 N O T . 
'•-Beach, te 10'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijks-
haven- en rivierwerken te Willemstad, met de zelfregistreerende peil
schaal aldaar en die te Steenbersche Sas, behoorende tot de havenwerken 
in de provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, 
den ingenieur Van Nes van Meerkerk, te Breda, en den opzichter Fischer, 
te Moerdijk. Aanw. 11 Nov. Raming ƒ 9150 voor drie jaar. 

«rol l ingen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de beide 
statenzijlen, behoorende tot de zeewerken in de provincie Groningen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur en den op
zichter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. 11 Nov. Raming f 1400 
per jaar. 

Kroningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst enz, aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van het 
jaagpad langs de Aa, van Nieuwe-Statenzijl tot Nieuweschans, behoo
rende tot de werken der Binnen- en Buiten-Aa, in de prov. Groningen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur en den opzich
ter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. 11 Nov. Raming f 3900. 

Op onbepaalden datum. 
Deersum (Fr.): het afbreken van het oude boerenhuis te Deersum, 

in gebruik bij P. Sijbrandij, en het bouwen eener nieuwe stelphuizing, 
met bijlevering van materialen enz. Inl. bij den architect M. K. de 
Jong, te Oldeboorn. Aanw. 19 Oct, tc 10 uren. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Breda, 26 Sept.: het bouwen van twee woon

huizen met bergplaats en stalling, voor A. 
Bastiaansen, te Teteringen; gegund aan L. 
Hoendervangers, te Breda, voor ƒ 3719. 

Leiden, 5 Oct.: het bouwen van 2 burger
woonhuizen aan den Zoeterwoudschen singel, 
onder beheer van den architect J. van der 
Heijden; ingek. 12 bilj, als: 
J. Rutgers, te Leiden, ƒ 11,143 
B. Nieuwenhuizcn, a 's-Hage, » 10,200 
C. v. Diest, » Koudekerk, a 9,700 
Chr. E. VerhaafT, » Leiden, » 9,600 
J. Shag, » idem » 9,524 
P. Dessing en T. G. 

Salters, a idem » 9,415 
W. H. Neuteboom, » idem a 9,848 
W. P. 3. Verhaar, a idem » 9.200 
M. v. Es, » idem » 9,141 
N. Bink, » idem » 9,110 
J. Christiaanse, » idem » 8,800 
J. J. Lemair, » idem » 8,500 
Gegund. 

Arnhem, 6 Oct.: de levering van ameuble
ment voor het volkskosthuis, onder beheer van 
den architect A. R. Freem. 

Perc. 1, houten meubelen; ingek. 3 bilj, als: 
J. H. v. Riel, te Arnhem, f 827 
G. J. Hendriks, » idem » 740.32 
Gegund. 

A. Hoogveld en S. J. Cohen, voor een gedeelte 
van het perceel. 

Perc. 2, ijzeren ledikanten met toebehooren; 
ingek. 7 bilj, als: 
Bruning en Mühren, Arnhem, Model A f 630 

» B » 727.80 
idem 
idem 

A. v. Gelderen, 
M. L. Schaap, 

653.25 
A » 855.30 
B » 802.80 
A t 985 
II» 875 
f 1045 
» 1061.50 

1200 

De la Haye Koch, idem 

Van Muhlen, Amsterdam, 
J. R. Visser, Arnhem, 
J. A. Wegenaar & Co, idem 

Bovendien eenige biljetten voor enkele gedeel
ten van het perceel. 

Gegund aan Bruning en Mühren, te Arnhem, 
Model B. 

Perc. 3, glaswerk; ingek. 3 bilj, als: 
per stel 
ƒ 1.53 

1.16 
LOOS 

f 45.90 
34.50 
3015 

A. H. Polak, Arnhem 
H. Willems, idem 
J. G. A. Koek, idem 
Gegund. 

Perc. 4, gasornementen; ingek. 3 bilj, als: 
Becht en Dyserinck, Amsterdam, / 90 
W. J. Stokvis, Arnhem, » 89.65 
H. Linders, idem • 69 
Gegund. 

Lelden, 7 Oct.: het afbreken en weder
opbouwen van de groote zaal aan het roomhuis 
de Vink nabij Leiden, onder beheer van den 
architect W. F. van der Heijden; ingekomen 19 
bilj, als: 

te Stompwijk, 
's-Hage, 

1 6149 
> 5990 
i E736 
> 5697 
> 5695 
» 5450 
» 5412 
. 6249 
> 5180 
» 5130 
» 4950 

C. Dessing, 
B. Nieuwenhuizen, 
G. H. v. Diest, » Voorschoten, 
J. D. v. Tilburg, • Leiden, 
C. v. Diest, » Koudekerk, 
C. P. de Vroomen, » Zoeterwoude, 
N. A. Zekveld, » Leiden, 
H. de Jong, > idem 
B. P. Huurman, » Scheveningen, 
J. C. Verhoeven, » Leiden, 
J. Christiaanse Jr., » idem 
W. P. J. Verhaar, s idem 
Gebr. Couvee, • idem 
A. Verhoog, » idem 
N. Bink, » idem 
B. Peereboom, • idem 
J. Blansjaar, • idem 
C. E. Verhaaff, » idem 
W. H. H. Neuteboom, » idem 

Soes. 8 Oct: de verlenging van het riool in 
de Korte Nieuwstraat; gegund aan P. Dronkers, 
voor ƒ 1880. 

Heusden, 8 Oct: het maken van beslag-
werken en leveren van noodrgsmaterialen, voor 
het waterschap de Hooge Maasdijk en Stad-en-
landen van Heusden. 

Perc. 1, ingek. 8 big'., als: 
C. Blankere. te Babyloniënbroek, 
N. v. Rijswijk, » Heusden, 
J. v. Rijswijk, > Aalburg, 

Perc. 2, ingekomen 3 bib, als: 
J. v. Rijswijk, te Aalburg, 

i 4878 
> 4849 
» 4740 
» 4740 
» 4727 
> 4462 
> 4240 

N. v. Rijswijk, 
C Blanter*: 

> Heusden, i , 
» Babyloniënbroek, 

ƒ549 
» 639 
> 521 

Perc. 8, ingek. 3 
N. v. Rijswijk, 
J. v. Rijswijk, 
C. Blankere, 

Perc. 4, ingek. 2 
J. v. Rijswijk, 
C. Blankere, 

Perc. 6, bladriet 
P. Bisschop, 
J. J. v. Grondelle, 

Perc. 6, noodrijs; ingek. 3 bilj. 

bilj., als: 
te Heusden, 
» Aalburg, 
» Babyloniënbroek, 

bilj, als: 
te Aalburg, 
» Babyloniënbroek, 

ingek. 2 bilj, als: 
te Aalst, 
» Heusden, 

als: 

ƒ 510 
» 471 
» 446 

ƒ 180 
» 168 

ƒ 323 
» 309 

te Enschedé, / 1679 
0 idem o 1628 

idem » 1581 
| idem » 1575 
1) idem .> 1563 
| idem » 1560 

idem i> 1547 
» idem l 1520 

idem » 1481 
» idem » 1447 
1 ide:n n 1395 
| l i 1<'Ml » 1871 

plan R. 
ƒ 2004.47 

1884 
1848.48 
1870 
1832 
1827 

P. Bisschop, " te Aalst, f 164 
N. v. Rijswijk, » Heusden, » 159 
C. Blankere, » Babyloniënbroek, a 118 

De perceelen zijn aan de minste inschrijvers 
gegund. 

Enschedé, 8 Oct.: het bouwen van een kantoor 
met werkplaats, op een terrein aan den Berken
kamp, te Enschedé, voor G. S. P. Dericks, tc 
Zutfen; ingek. 12 bui, als: 
11. J. Turin, 
W. Lazonder, 
II. ten Cate, 
H. Wijck, 
11. Laintnerink, 
G. J . Wagelaar. 
I. H. Varvik, 
D. Reudink, 
J. G. Tönis Hz, 
F. II. Wijdeveld, 
G. Huckriede, 
J. Vosscbeld, 
Gegund. 

Oa, 10 Oct.: het maken van een afsluitinuur 
met koepelgebouwtje ten dienste van de be
graafplaats der Israëlietische gemeente, onder 
beheer van den bouwkundige II. R. Hendriks; 
ingek. 6 bilj, als: 

plan A. 
A. Kuijte, Os. I 2740 
G. Verhoeven, idem 2548 
F. Wagemakers, idem 2450 
Struijcken en De Bont, Utrecht, 2400 
M. v. d. Biggelaar, Os, 2383 
F. v. Dinther, idem 2330.22 

Zlerlhsee, 10 Oct.: het leggen van 277 M. 
buisleiding van ijzeraardpotbuis en het maken 
van twee vergaarputten en 22 zinkputten, tot 
afvoer van het vuile water van straten en buizen 
in die gemeente; minste inschr. 11. C. van den 
Ende, voor ƒ 416. 

Aaien, 11 Oct.: het verbouwen van de rijks-
lagere school III in kolonie VII te Frederiksoord, 
§em. Vledder, en het doen tan herstellingen aan 

e onderwijzerewoning aldaar; ingekomen 7 
bilj, als: 
G. B. Broekema Sr, Assen, ƒ 7606 
B. v. d. Plas Lz , Steenwijk, » 7474 
J. E. Mulder, Noordwolde, » 7128 
J. L. de Vries, Oldeholtpadc, t 6853 
F. Aberson, Steenwijk, » 0553 
S. de Boer & Zonen, idem » 6320 
E. Groenink, idem » 6277 
Raming » 7500 

Kampen, 12 Oct.: het bouwen van een azijn-
fabriek; ingek. 10 bilj, als: 
K. v. d. Berg, te Zwolle, ƒ 8795 
F. de Herder, a idem » 8743 
H. Reuijl en J. H. Tie), » Kampen, » 7900 
L. Meijer, » Zwolle, » 7881 
A. v. d. Wetering, » idem » 7874 
G. J. Bruggink Gz, a Kampen, a 7864 
3. W. v. d. Haar en E. 

Schipper, » Genemuiden, » 7807 
Hk. v. Dijk, » Kampen, » 7590 
L. v. d. Wetering, a idem » 7129 
J. Valk, » idem > 6392 
Gegund. 

'•-Hage, 12 Oct., onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het inrichten 
tot kantongerecht van het gebouw dienende tot 
telegraafkantoor te 's-Hage en het onderhouden 
van dat gebouw tot en met 31 Dec. '88; ingek. 
12 bilj, als: 
Ginjoolen & Co., 
C. W. de Vos en A. B. 

de Vos, 
L . v. Soest, 
C. v. d. Vlugt, 
A. Stigter, 
C. Kranenburg, 
J. Ph. Reeser Ez , 
A. C. Paardekooper, 
H. v. Bergen Hene

gouwen, 
A. NaterenB.de Haan, 
J. L. Werder Jr., 
W. v. Leeuwen, 
Raming 

2o. het maken van werken tot verbetering van 
de rivier de Maas beneden de doorsnijding van 

te 's-Hage, ƒ 6970 

» idem > 6798 
a idem » 6700 

idem a 6695 
» idem » 6540 
a idem > 6490 
a idem a 6426 
a idem a 6380 

a idem » 6358 
a idem » 6198 
a idem » 6197 
a Hellevoetsluis, a 6948 Hellevoetsluis, 

a 6330 

de Piekenwaard, onder de gemeente Driel; ingek' 
7 bilj, als: 

te Kuilenburg, 
» Grave, 
» Zalt-Rommel, 
» Nijmegen, 
» Hedel, 
» Rossum, 
» Nieuwaal, 

ƒ 13,426 
» 12,900 
a 12,889 
» 12,784 
» 12,738 
a 11,679 
» 11,110 
a 13,940 

der verruiming van de 
doorgraving te Hoek-van-Holland; ingekomen 2 
bilj, als: 

per H* 
f 0,2948 

G. J. Mol. 
J. Hillen, 
J. v. Vuuren, 
A. Geldens, 
A. G. Huyskes, 
W. P. de Vries, 
H. v. Anrooy Jz 
Raming 

3o. het voortzetten 

A. G. Huyskes, Hedel, 
A. Volker Lz, Sliedrecht, cn P. A. Cos, 

Gorichem, » 0,29 
Raming a 0,30 

Kampen, 12 Oct.: bet verbouwen en ver
anderen van de benedenverdieping van het oude 
raadhuis en inrichten voor het gemeente-archief 
en kamer voor den archivaris; ingekomen 10 
hilj.. als: 
II. Riezebos, te Kampen, ƒ 2821 
H. v. Dijk Dz, » idem » 2777 
I, v. d. Wetering, a idem a 2735 
J. Engelmann, » idem » 2094 
C. Visscher. » idem » 2648 
E. Riezebos Jz, » idem » 2645 
D. Lamberts, » idem » 2635 
l i . Londa, » idem » 2513 
B v. d. Meulen, a idem » 2488 
II. Hoogeland, a idem » 2410 
Gegund. 

Haarlem, 13 Oct.: het inrichten van twee 
lokalen tot bewaarplaats voor het oud-archief 
van Noord-Holland, te Haarlem; ingekomen 7 
bilj, als: 
B. Hagen, te Haarlem. ƒ 1930 
F. Ertziek, » idem » 1900 
D. A. Braakenburg, » idem » 1890 
J. P. A. Nelissen, a idem a 1861 
J. S. v. Velthuizen, a idem » 1773.95 
A. Rinkema, a idem » 1748 
S. I). Peira. » idem » 1567 

Haarlem, 13 Oct.: het vernieuwen van zes 
stoomketels en van de stoomkast aan den 
Cruquius. voor rekening van den Haarlemmer-
meerpolder; minste mschr. Van den Honert en 
Punt, te Amsterdam, voor ƒ 29,956. 

Grouw, 13 Oct.: eene heretelling aan de 
draaibrug te Wartena, voor rekening der ge
meente Idaarderadeel; ingek. 6 bilj. 
B. W. de Boer, te Warga, " ƒ 585 
J. H. de Jong, » Dokkum, » 568 
Joh. v. d. Kolk, a Wartena, a 557.60 
B. A. Bouma, a Akkrum, a 540 
E. A. Popma, a Wartena. » 532 
B. J. Gras, s Garijp, a 474 

Het werk is niet gegund; Maandag 17 Oct. 
uitspraak. 

Arnhem, 14 Oct.: bet doen van voorzieningen 
aan kazernegebouwen te Arnhem, onder bet 
beheer der genie, aldaar (herbesteding); ingek. 
5 bilj, als: 
J. A. hoenders, te Arnhem, ƒ 1457 
A. P. Roosen. » Groessen, » 1150 
J. W. Janssen, a Arnhem, » 1070 
N. W. v. Daalen, » idem » 1059 
M. Wardenier Jz, i> idem » 1018 
Raming » 1080 

http://NaterenB.de


B I J V O E G S E L 
VAM 

D E O P M E E K E R 
van ZATERDAG 22 OCTOBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, M Oct. 

Tilburg, te 11 uren, door het H.-K. parochiaal kerkbestuur van den 
H. Jozef, in het koffiehuis >de Gouden Appel", op den Heuvel: het vol
tooien door verlenging der in '72 gedeeltelijk gebouwde St.-Jozefskerk 
en het daaraan bouwen van twee torens, met de levering van alle 
daartoe benoodigde materialen, benevens het restaureeren van het be
staande gedeelte, zooals dit in 't gedrukte bestek is omschreven en 
bedoeld. Inl. bij den architect H. J. van Tulder, te Tilburg. Aanw. 
gehouden. (Zie advert, in n'. 42.) 

Beet sterz waag, te 11 uren. door burg. en weth. van Opterland: 
het houwen eener nieuwe school en onderwijzcrswening te Luxwolde, 
alsmede het maken van banken en kasten voor die school, alles in een 
perceel. Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. gehouden. 

IJselstein, te 11 uren, door burg. en weth.: het bouwen eener 
school van acht lokalen. Inl. bij den architect Alb. Nijland. te Utrecht. 
Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het maken van een gebouw voor vaccine-inrichting aan de Lijn

baangracht bij de Muiderpoort; 
So. het maken van een gebouw voor de geneeskundige armenverzor

ging, op een terrein nabij de Weteringschans. (Zie advert, in n°. 42.) 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën l 
lo. de levering van 12 draaischijven en 3 rolwagens; 
2o. de levering van den metalen bovenbouw van 31 bruggen, ten 

dienste der Staatsspoorwegen op Sumatra. 
Kalium (Fr.), te 12 uren, door burg. en weth. van Kollumerland en 

Nieuwkruisland: het bouwen van een vereenigd post- en telegraafkan
toor met directeurswoning te Kollum. Inl. bij den gemeente-opzichter. 
Aanw. gehouden. 

Teterlngen, te 7 uren, door den architect J. A. Oomes, in het 
koffiehuis van C. Jansen van Rossum, aan den Zandberg: het bouwen 
van twee woonhuizen, op een terrein aan den Zandberg. Inl. bij ge
noemden architect, te Breda. 

Haarlem, door G. J. Heenk: het verbouwen van het perceelget.no. 
6, aan de Damstraat, aldaar. 

Makfclnga (Fr.), door het best. der vereeniging »de Makkingaaster-
vaart-compagnie, bij J. J. Schurer: het graven van eene opvaart c. a. 
uit het Tjongerkanaal naar het dorp Makkmga, ter lengte van 1340 M. 
Inl, bij den bouwkundige O. M. Meek, te Donkerbroek, 

Winkel (N.-H.), door den opzichter G. llolwerda: 
lo. de arbeidsloonen tot het houwen eener schuur in den Waardpolder; 
2o. het leveren a contant van het benoodigde houtwerk van genoemde 

schuur. 
8o. het houwen van een schuur bovengenoemd, met bijlevering van 

het houtwerk. 
Dinsdag, 25 « e t . 

Velp , te 3", uren. in het kofliehuis van W. van Kampen: het bou
wen van een veestal en het verbouwen van een koetshuis enz., onder 
het kasteel Biljoen, te Velp. Bilj. inzenden uiterlijk den dag der beste
ding, vóór 12 uren, bij den architect M. K. Smit, te Dieren. Aanw. 
gehouden. 

Woenadag, 16 Oct. 
't Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

leveren en leggen van bestrating en bijkomende werken op het voor
plein van het centraal personenstation te Amsterdam. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 94,400. 

Donderdag, 17 Oct. 
Arnhem, te 12 uren, door het prov. best.: het vierjarig onderhoud 

van den provincialen weg van Arnhem naar Apeldoorn, van 1 Jan '88 
tot 81 Dec. '91. 

Middelburg, te 1 uur, door het polderbest van Walcheren, aan het 
polderhuis in de Abdij: 

lo. o. het uitbreiden van de stoenglooiing en het verzwaren van het 
dijksprofiel tusschen de dijkpalen 6 en 8 op den Wcstkapelschen zeedijk; 
h, het verbeteren en uitbreiden van de steenglooiing cn de staketwerken 
tusschen de dijkpalen 25 cn 27 op voornoemden zeedijk; 

2o. het bestorten van den onderzecschen oever tusschen de dijkpalen 
no, 22 en 24 aan de Noordwatering en tusschen de dijkpalen no. 33 cn 
34 aan de Zuidwatering. Aanw. 24, 25 en 26 Oct. 

Vrijdag, 2» Oct. 
Amsterdam, tc 3 uren, door het best. der vereeniging ade kerkelijke 

kas": het verbouwen van perceel Kerkstraat no. 109. Inl. bij de archi
tecten Gebr. Mcücr. Aanw. 26 Oct., te 2 uren. (Zie advert, in n°. 43.) 

Rotterdam, door de architecten Muller cn Droogleevcr Fortuijn: het 
bouwen van een woonhuis aan de Mauritsstraat, voor rekening van D. 
Doodcwaard. 

Zaterdag, 39 Oct. 
Maassluis, te 12 uren, door burg. en weth.: het ophalen van alle 

steenkolen- en andere asch, puin, uitgraafscl, grondspecie, mest en afval 
of vuilnis van welken aard ook en hoe ook genaamd. Het uitscheppen 
en schoonhouden van alle vervalputten, riolen, goten, publieke privaten 
en urinoirs. Het vegen der straten enz. Inl. by den gemeentearchitect 
B, P. Stuivinga. 

Haandag, Ml Oct. 
Amaterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen van het binnengasthuis; 

I 2o. de levering van ca. 213 ton balkijzer, te:: behoeve van de verbou
wing van het binnengasthuis. (Zie advert, in n°. 43.) 

steenwijk , te 2 uren, door J. Spanjaard, ten huize van H. K. Smit, 
aldaar: het verbouwen en verplaatsen zijner drukkerij; het verbouwen 
van twee woonhuizen in de Onnastraat en het inrichten derzelve tot 
winkelhuis, benevens het maken van een bovenhuis met vrijen opgang. 
Aanw. 29 Oct., te 11 uren. 

Woensdag, S .Vov. 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een watervrijen vcerdam en daarmede in-verband-staande 
werken onder de gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, be
hoorende 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. 26 Oct., te 12 uren aan het directie-
verblijf, tc Keizerswcer. Raming / 20,700. 

's-llBgr. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
levering van 8615 M s ballaststeen voor de Rijksrivierwerken op de Maas, 
in twee perceelen, perc. 1 5B55 JP, perc. 2 2660 M s . Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te s-Hage, den ingenieur Verweij te Vucht, en 
de opzichters Willems te Maastricht, Droste te Roermond, Kooreman te 
Venloo, Venema te Grave, Groenen te Vucht en Van Enst te Heusden, 
Aanw. 26 Oct. Raming: perc. 1 / 17,250, perc. 2 / 7800. 

'a-Hage, tc 11 urm. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Dordtschc Kil, tusschen de 
kilometerraaien 126 en 128, onder de gemeenten Dubbeldam en 's-Gra-
vendeel, behoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogonboom 
en den opzichter Dc Kiewit, beiden te Dordrecht. Aanw. 26 Oct. 
Raming / 8620. 

Donderdag, 3 \ov, 
Neerdicbarweude (N.-H.). te 1 uur, door burg. en weth.: het ver

grooten van de school, aldaar. Aanw. 24 Oct,, te 12 uren. 
Vrijdag, 4 Kar. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: liet driejarig onderhoud der zelf-
registreerende peilschalen te Borsele en Oostbeveland en der rijkspeil
schaal te Hoedekenskerke, behoorende tot de zeewerken in de provincie 
Zeeland. Inl. bij den hoofdingenieur in het l i e district, te Middelburg, 
en den ingenieur, te Goes. Aanw. 27 en 29 Oct. Raming / 460 
per jaar. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov, best.: het driejarig onderhoud van de aanleg
en losplaats voor visschers in den Brakman bij de Isabellasluis, behoo
rende tot de havenwerken in de provincie Zeeland. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te Neuzen. 
Aanw. 27 en 29 Oct. Raming j 2460. 

'a-Hage, te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afdeeling Venloo, 
in 2 perceelen. Inl. bij den inspecteur, chef van het technisch beheer 
der rijkstelegraaf, te 's-Hage, en den inspecteur te Venloo. Raming: 
perc. 1 ƒ1520, perc. 2 f940. 

Zaterdag, 5 >ov. 
Nijmegen, te 3 uren, door den architect D, Seinmelink, in café nhet 

Valkhof: het afbreken van perceel no. 29 aan de Grootemarkt, te Nij
megen en het wederopbnuwen van een winkelhuis met bovenwoning 
en werkplaats. Aanw. 2 Nov., te 10 uren. (Zie advert, in n°. 43.) 

Maandag, 7 >ov. 
'a-Hage. te 12 uren, door het ministerie van koloniën, de leve

ring van: 
lo. bestek IX, waterkranen, standpompen- en gegoten-ijzeren pijpen; 
2o. bestek X, gekoppelde en enkele waterbakken, alles voor dc Staats

spoorwegen op Sumatra. 
Dinsdag, s \nv. 

Utrecht, te ü uren, door de maatschappij tot oxpl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 469, het maken van een 
magazijntje voor olie en lampen en het inrichten van het voormalig 
stovenlokaal tot gereserveerde privaten op het station Breda. Inl. aan 
genoemd centraalbureau. Aanw. 1 Nov., te 10 uren. Raming ƒ 1800. 
(Zie advert, in »». 43.) 

Woenadag, » Nov. 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een prikkengat met bijbehoorende werken nabij Maassluis, 
een en ander in verband met de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, 
tc Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, tc Hoek-van-Holland. 
Aanw. 2 Nov. Raming J 33,000. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren en verwerken van stortsteen op de hezinking aan den rechter
oever van de rivier het Mallegat, onder de gemeente Dubbeldam, be
hoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom en den 
opzichter Do Kiewit, beiden te Dordrecht. Aanw. 2 Nov, Raming 
f 11,700. 

Denderdag, (O >ov. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijks-
havenwerken op het eiland Terschelling, provincie Noord-Holland. Inl. 
bij den waarnemend hoofdingenieur, tc Haarlem, en den ingenieur 
Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 3 Nov. Raming ƒ 9500 per jaar. 

Druiien (N.-Br.), te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 
eene aardebaan en het met keien bestraten van twee wegen, in per
ceelen en in massa; perc. Papesteeg lang 1046 M., perc. Wolfshoek lang 
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1584 M. Inl. bij den opzichter J. J. Lugten Bz., te lleusden. Aanw. 0 
Nov., tc 11 «ren, tc beginnen bij de Lage Papettecg. 

Vrijdag, 11 Nov. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het uitnemen van de binnenvloeddeurcn 
en het inhangen van de twee in reserve liggende vloeddeuren van de 

Êrootc sluis van het kanaal door Walcheren, te Veere. Inl. bij den 
oofdingenieur, in het 11e district, te Middelburg, cn den ingenieur, te 

Vlissingen. Aanw. 4 Nov., te 1 uur. Raming / 2000. 
Zwolle, tc 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

febouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de rijks-
avenwerken te Blokzijl, provincie üieriisel. Inl. bij den hooldingenleur 

en den ingenieur Labrijn, beiden tc Zwolle, en den opzichter Smit Gz., te 
Blokzijl. Aanw. 4 Nov., te 12 uren, aan de havenkom te Blokzijl. Raminc 
ƒ 2676 per jaar. J B 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden van 
eene beplanting mot opgaande cike- cn lindeheesters langs den rijks-
grooten weg der 2e klasse n°. 3, van Westervoort naar de Pruisische 
grenzen binnen de gemeente Duiven, in de provincie Gelderland. Inl. 
bu den hoofdingenieur, den ingenicr Reijennan cn den opzichter Mink, 
allen te Arnhem. Aanw. 3 cn 6 Nov. Raming / 3252. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van liet prov. best.: het baggeren van eene geul in de rivier 
de Tjongcr, nabij de Schoterzijl, behoorende tot de zeewerken in de 
provincie Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te 
Leeuwarden, cn den opzichter Koorevaar, te lleerenveen. Aanw. 4 Nov. 
Raming ƒ 950. 

D i n s d a g , I S Nev. 

Amsterdam, te 1 uur, door regenten van het R.-K.Maagdenhuis, in 
het lokaal d'Geclvinck, Singel 630: het bouwen van hot St.-Elisabcth-
gesticht voor ongeneeslijke zieken, aan de Mauritskade, te Amsterdam. 
Inl. bij den architect A. C. Bicijs, aldaar. ('Me advert, in »°. 43.) 

Woensdag, I S Nov. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baaidwijkschen overlaat met de rijkssluis m de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk, met het onderhoud van die werken van 1 Jan. tot en met 
81 Dec. '88, benevens voor het zoo noodig leggen in 1888 der zomer-
sluiting in genoemden overlaat. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, 
te 's-Hage, den ingenieur Verweij, te Vucht en den opzichter Van Enst, 
te lleusden. Aanw. 9 Nov. Raming / 2550. 

Donderdag, 17 Nov. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijkszec-
en havenwerken op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Keurenner, te Hoorn. Aanw. 10 Nov. Raming / 8000 
per jaar. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. en/..: aan het 
gebouw van het prov. best : het driejarig onderhoud van de werken 
van het Krabbersgat, behoorende tot de havenwerken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenaer, te 
Hoorn. Aanw. 10 Nov. Raming ƒ 5000 per jaar. 

Vrijdag, 18 Nev. 
'a-Beseh, te 10'U uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijks-
haven- en rivienverken tc Willemstad, met dc zelfregistrcerende peil
schaal aldaar en die tc Steenbcischc Sas, behoorende tot de havenwerken 
in dc provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, 
den ingenieur Van Nes van Meerkerk, tc Breda, cn den opzichter Fischer, 
te Moerdijk. Aanw. 11 Nov. Raming ƒ 9150 voor drie jaar. 

« r en ingen , te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de beide 
statcnzijleii, behoorende tot de zeewerken in dc provincie Groningen. 
Inl. by den hoofdingenieur, tc Leeuwarden, den ingenieur en den op
zichter Bauer, beiden tc Groningen. Aanw. 11 Nov. Raming f 1400 
per jaar. 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het 
jaagpad langs de Aa, van Nieuwe-Statenzijl tot Nieuweschans, behoo
rende tot de werken der Binnen- en Buiten-Aa, in de prov. Groningen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur en den opzich
ter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. 11 Nov. Raming f 8900. 

Vrijdag, 23 Nev. 
Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Kiestrazijl, 
op het kanaal van Leeuwarden naar Harlingen, behoorende tot de 
kanaalwcrken in de provincie Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur en den opzichter Wind, allen te Leeuwarden. Aanw. 18 
Nov. Raming voor drie jam- ƒ 1600. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de rijks-
sluizen, behoorende tot dc zeewerken in Friesland, in drie perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur cn den ingenieur, te Leeuwarden, voor perc. 
1 bij den opzichter Wind, tc Leeuwarden, voor perc. 2 bij den opzichter 
Ten Doesscliate, aldaar, cn voor perc. 3 bij den opzichter Oddens, te 
Sneek. Aanw. 18 Nov. Raming: perc. 1 ƒ 3250, perc- 2 / 7170, perc. 
8 ƒ 2100. 

Op later te bepalen datum, 
« o t t e r » «Mc (Fr.), door den architect Hb. Vrijburg: het bouwen van 

cone natuurboterfabriek, aldaar. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Zieriksee, 10 Oct.: het leggen van 277 M. 

buislciding van voorhanden ijzeraardpotbuis en 
het maken van 2 vergaarputten en 22 zinkput
ten tot afvoer van het vuile water van straten 
en huizen in de gemeente: ingek. 6 bilj., als: 
H. J. Koevoets, te Zieriksee, ƒ 645 
M. Paasse, ï idem » 540 
J. Dijke Hz., » idem » 480 
J. Lammers, » idem » 420 
J. v. d. Linden, » idem v 419 
H. C. v. d. Ende, » idem » 416 

Zaandam, 11 Oct.: het bouwen van een 
huis met vijf arbeiderswoningen, voor rekening 
van W. Koerse; ingekomen 7 bilj., als: 
H. Offenberg, te Zaandam, ƒ 3729 
Th. Blikslager, » idem » 8557 
A. Brugman, » idem > 3473 
K. Ooms, » Krommenie, » 3428 
P. de Vries Gz., > Zaandam, » 3375 
S. Dekker, > idem > 8?20 
W. Muusse, > idem » 8084.50 
Gegund. 

Deventer, 13 Oct.: liet bouwen van een 
woonhuis en zaal in den tuin van G. Rond, 
onder beheer van don bouwmeester H. A. van 
Goor; ingek. 6 bilj., als: 
R. v. d. Spoel, te Deventer, f 10,400 
W. Eskes & Zn., » idem > 10.215 
A. J. Markerink, » idem » 10,198 
H. Lammers, » idem » 10,151 
J. Pot, » idem » 10,120 
J. te Wechel, » Twelloo, » 9,619 

Niet gegund. 
Kroningen, 14 Oct.: het bouwen van een 

heerenhuis aan de Reitdiepkade te Groningen, 
onder beheer van den architect K. lloekzcma; 
ingek. 24 bilj., als: 
J. Dieters, te Foxham (prov. Gr.), / 13,998 
A. Schreuder, • Groningen, > 13,665 
J de Vries, » idem » 13,333 
H. Smit, » Beduin (prov. Gr.), » 13,000 
S. Meijers, > idem » 12,940 
B. de Jong, » Groningen, » 12,787 
D. S. Diddens, » idem » 12,779 
A. Wichers, » idem > 12,037 
K. Huizinga, i idem > 12,428 
G. P. v. Erp, » idem » 12,388 
M. Scheen, > idem > 12.329 
W. Heespelink, > idem • 12,247 
L. Oldenourgcr, » idem » 12,085 
D. Janssen, » idem » 11,997 
E. Peters, » idem » 11,957 
J. lbelings, » idem » 11,949 
D. Dalmolen, » idem i 11,894 
D. Edzards, » idem » 11,868 
W. Pleijsier, » idem » 11,830 
E. Wietzema, • idem i 11,467 
K. v. d. Laan, » idem » 11,273 
H. Scheltens, » idem » 11,170 
H. Meijer, » idem » 10,978 
Gegund. 

M r i | r n . 14 Oct.: dc leverantie van het hout 
voor een paar binnenvioeddcuren voor de schut
sluis tc Strijensas; ingek. 8 bilj., ais: 
Eindhoven & Zn., te Zwolle, f 1640 
A. v. d. Weg, » Dordrecht, n 1525 
A. Stolk & Zn., » Rotterdam, I 1620 
M. v. d. Kloet, » Dordrecht, » 1490 
Van Dorscr & Co., » idem » 1449 
Kuik en Staal, » Breda, » 1390 
Wed. Boogaard, » Krimpen a/d. Lek, » 1380 
J. A. Vollenhoven, » Rotterdam, » 1800 

Deventer, 14 Oct: het verbouwen van het 
huis van de Wed. S. Schutte, aan dc Nieuwstraat. 
onder beheer van den architect EL van Harte 
Mz.; ingek. 11 bilj., als: 
l i . Lammers, te Deventer, ƒ 4999 
W. Eskcs & Zn.. » idem » 4970 
J. Pot Jz., » idem » 4930 
R. v. d. Spoel, i> idem » 4926 
H. Visscher, » idem » 4833 
B. v. d. Worp, » idem » 4690 
II. Steenbergen, > idem » 4032 
II C. Heiincrixks, » idem » 4600 
K. v. Leusen, » idem » 4569 
J. Aalnoel, > idem » 4635 
A. J. Markcrink, » idem » 4449 
Gegund. 

'»• linge, 15 Oct.: de levering van houtwaren 
cn hardsteenwerken aan de rijkswerkinrichtin
gen te Vecnhuizen. 

Perc. 1, ingek. 5 bilj., als: 
Wed. Woltordink, Meppel, f 1820 
B. Loos & Zn., Blokzijl, » 1270 
De Boer cn V. d. Groot, Hoogezand. » 1230 
I. . Eindhoven, Zwolle, » 1220 
Eindhoven & Zn., idem » 1049 

Perc. 2, ingek. 6 bilj., als: 
Bergendahl & Co., Amsterdam, ƒ 380 
R. v. Duijscn, Leeuwarden, » 832 
W. F. Stoel, Alkmaar, » 310.89 
H. Eigenraad en V. d. Zee, Harlingen, > 809 
Erve K. Ozinga, Apeldoorn, » 280 
P. Bergers, Apeldoorn, » 273.35 

Zaandam, 15 Oct.: het maken van riolen 
aan het Noorderkerkpad en Kouwerspad; ingek. 
6 bilj., als: 

K. v. Leeuwen Cz, ƒ 598 
H. Sierhuis, » 575 
H. Wiepjes, » 648.50 
A. Brugman, » 525.84 
M. Knujcnvelt. » 479 
P. Vcns, » 425 
Gegund. 

Vlaardingen , 15 Oct.: de aanleg enz. van 
een nieuwen straatweg; ingek 19 bilj., als: 
P. v. Driel, Dordrecht, ƒ 14,888 
H. Prins Thz., Sliedrecht, » 13,968 
J. Kamsteeg, Giesendam, » 13,350 
E. Dorsman, Vlaardingen, » 12,490 
J. C. Maassen, idem » 12,430 
B. v. d. Hoeven, idem » 12,429 
C. Berkhout, idem » 12,333 
K. Bos, idem » 11,088 
P. Zanen, Ammerstol, » 11,638 
R. Schreuder, Kolhorn, » 11,610 
B. Voordendag Az., Dordrecht, » 11,500 
L. de Boo, Vlaardingen, » 11,276 
H. dc Jong. Ammerstol, » 10,840 
M. in 't Hout, Vlaardingen, » 10,410 
11. Manneken, idem » 10,360 
M. den Braber, idem i> 10,134 
H. Brand Hz., Giesendam, » 10,178.49 
II. de VVaerd, Nieuwenhoorn, » 10.1C0 
Van Heijst en Zonneveld, Vlaardingen, » 9,886 

Hampen, 15 Oct.: het bouwen van een loge-
gebouw voor de vrijmetselaarsloge »Le Profond 
Silence", aldaar, op hetpercaandeBovcn-Nieuw-
straat in wijk II no. 184, onder beheer van de 
architecten VV. en F. C. Koch, te Zwolle; ingek. 
9 bilj., als: 
L. v. d. Wetering, tc Kampen, ƒ 9300 
J. S. v. d. Werf, » idem » 8540 
B. Snel, » idem » 7300 
J. H. Tiel en H. Reuijl, » idem » 7290 
R. H. Frank, » idem » 6812 
G. J . Iadir, » idem » 6765 
H. v. Dijk Dzn., en II. 

Hoogeland, » idem » 6568 
H. v. Dijk Dz., » idem » 6540 
A. v. d. Wetering, » idem » 6300 
Gegund. 

Baarn, 15 Oct.: het doen van een aanbouw 
aan de koudwatergeneesinrichting, aldaar, ouder 
beheer van de architecten Sanders en Berlage, 
te Amsterdam; ingek. 6 bilj., als: 
Van Veersen, te Hilversum, ƒ 51,000 
Van Doornik, » Baarn, » 42,500 
Andriessen, » idem » 41,900 
Saltzher, » Hilversum, » 41,800 
Grceve, e Buiksloot, » 41,500 
Buremans, » Baarn, » 40,000 
Gegund. 

Harlingen, 17 Oct.: het inrichten van het 
perecel sectie A no. 2696 tot koek- en suiker-
bakkerij, onder beheer van den architect A. van 
der Meer; ingek. 4 bilj., als: 
G. Ancma, te Midlum, t 3560 
G. S. Spoelstra, » Harlingen, » 3400 
,T. Huisman, » idem » 3398 
K. Hagcdonrn, » idem « 3187 

Mteveniweerd, 17 Oct.: het bouwen eener 
school enz., en de levering van lOOschoolbanken, 
onder beheer van den architect Corbey, te Reuver; 
ingek. 6 bilj., als: 
G. Beckers, te Sittard, f 8888 
J. Ubachs, » Echt, t 8888 
W. II. Pouli, » Roermond, » 8877 
Wed. II. C. Janssen, » Maasbracht, ï 8588 
J. W. hemmens, » Sittard, » 8420 
G. Mestrum, « Maasbracht, • 7990 
Gegund. 

Amersfoort, 17 Oct., voor rekening der ge
meente, dc levering van: lo. 8 school- en 2 
kamcrkachcls met toebehooren; ingekomen 5 
bilj., als: 
B. de Trost, tc Utrecht, f 610 
G. Blok, » Amersfoort, » 555.30 
J. Blok, • idem » 648 
II. F. v. Swet, « Deventer, » 617 
D. Wolbers, » Amersfoort, » 506.50 
Gegund. 

2o. 55 schoolbanken, 12 schoolborden, 1 kast, 
1 tafel, 4 Weener stoelen en 26 buitenjaloezicën; 
ingek. 11 bilj., als: 
A. B. v. d. Boom, te Noordwijk-binnen, ƒ 1258 
Q, II. I.uykx, » Amei'sfoort, » 1196 
0. Bitters, » idem » 1192 
C. M. v. Hemert, » idem » 1100 

A. M. Haar, 
J . C. v. Gijn, 
3. K laarenbeek, 
J. II. Boks, 
II. J. Fijnenberg, 
II. Hoijligors, 
D. v. d. Werf, 

te Wageningen, 
» Weesp. 
» Amersfoort, 
s idem 
ii idem 
> idem 
» Bolsward, 

/ 1089 
980 
950 
945 
880 
869 
779 

Gegund aan H. Hcijligers, voor ƒ 869. 
3o. de levering van 19 stel gordijnen, 1 tapijt, 

vloermatten enz.; ingek. 5 bilj., als: 
H. A. Cramer, te Amersfoort, f 312 
A. v. Daal, » idem » 298 
B. J. v. Gelder, » idem » 289.35 
J. W. v. Achterberg, » idem » 272 
J. R. v. 't Hof, » idem » 247.40 
Gegund. 

Amsterdam, 17 Oct., voor rekening der 
gemeente: lo. het vernieuwen in ijzer van de 
brug no. 229, over den Zwanenburgwal; ingek. 
12 bilj., als: 
W. Ambachtsheer, te Amsterdam, J 23,000 
C. J. Hartog, » idem » 21,900 
G. D. v. Doorn, » idem » 21,600 
A. J. v. Liemt, » idem » 20,760 
VV. G. v. Berk urn, » idem » 20,500 
C. J. Maks, » idem » 20,380 
E. v. Brummelcn, » idem » 18,985 
H. Ozinga, I idem » 18,840 
J. .1. Boekholtz, » idem » 18,380 
G. Beenhakker, > Sliedrecht, » 18,140 
L. Kok, u Umuiden, » 17,864 
J. P. Cornelissen, » Amsterdam, » 17,393 

2o. dc levering van 50 ton balkijzer voor deze 
brug; ingek. 6 bilj., als: per 100 KG. 
Hots & Co., te Rotterdam, ƒ 6.875 

H. Oving, » idem » 6.80 
Bernet & Co., » Amsterdam, » 6.74 
D. S. M. Kalker, » idem » 6.65 
Gebr. v. Vliet, » idem » 6.47 
H. Enthoven, » 's-Hage, i 6.35 

So. de levering van hardsteenwerk; ingek. 8 
bilj., als: p c M. 
L. Genée, te Luik, ƒ 1.79 
L. Goflin & Co., » idem » 1.74 
H. J. Bosman, » Rotterdam, » 1.67 

Heppel, 17 Oct.: het bouwen van een woon
huis aan de licercngracht, voor rekening van 
J. Kleumer, onder beheer van de architecten 
K. cn M. Otten; ingekomen 6 bilj., als: 
G. Jansen, te Meppel, / 4355 
11. Hesselingen, » idem » 3345 
R. Geskus, » idem » 3300 
A. Hazelaar, » idem i> 3289 
P. G. Jans, » idem » 3049 
L. Kooi, » idem » 2838 
Gegund. 

Amsterdam, 18 Oct.: het bouwen var, een 
winkelhuis met bovenhuizen op een terrein, ge
legen aan dc 8e-Parkstraat bij de Linnaeusstraat, 
onder beheer van den bouwkundige J. van 
Harderwijk, aldaar; ingek. 5 bili., als: 
G. Boon, tc Amsterdam, ƒ 10,200 
J. J. Vissers, n idem » 9,025 
W. H. Struijs, » idem » 8,730 
Th. A Kint, » idem » 7.950 
J. Buiterman & Co., » idem » 7,626 

Delft, 18 Oct.: het bouwen van eene bouw-
manswoning met beestenstal, wagenhuis enz., 
onder beheer van den bouwmeester P. Zuidgcest. 

Perc. 1, metselwerk; minste inschr. J. Wecr-
heim, te Vlaardingen, voor f 4837. 

Perc. 2, timmerwerk; minste inschr. P. N . 
Ypenburg, te Delft, voor / 4347. 

Neuzen, 18 Oct.: het maken van werken tot 
verdediging van den oever van dencalarnitcusen 
polder Nieuwo-Neuzen; ingek. 9 bilj., als: 
P. J. Verbist, tc Hontenisse, ƒ 2694 
A. v. d. Beek, » Zaamslag, » 2569 
C. F. v. Fraeijenhove, » Neuzen, » 2567 
H. Klaassen, » Zaamslag, » 2476 
J. Tollenaar, » Neuzen, » 2423 
Jac. Jansen, » idem » 2400 
B. Tholens, » idem r> 2391 
P. A. v. d. Velde, » idem • 2377 
M. v. d. Hoek, » idem » 2370 

Rotterdam, 18 Oct.: het maken, leveren en 
opstellen van hydraulic-mains, afvoerbuizen enz., 
ten behoeve van dc gemeente-gasfabriek aan 
den Oost-Zeedijk; ingek. 5 bilj., als: 
Ncdcrl. Stoombootmaatschappij, Rotterdam, 

/ 31,620 
A. Klönne, Dortmund, » 31,400 
E. II. Bogemann. Helmond, » 27,990 
L. J. Enthoven, 's-llage, » 25,130 
W. A. Seret en VV. Carncveld, Leiden, » 22,975 

Utrecht, 18 Oct.: onder beheer der maat
schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: 

lo. bestak A \ , dc levering van stalen spoor
staven, stalen lasch- en eindplaten, stalen schroef
bouten cn ijzeren haakbouten, ten behoeve van 
het tweede spoor tusschen Kruiningen en Mid
delburg, in 2 perceelen. 



DE O P M E R K E R . 

f 8660 

> 8646 

» 8610 
> 8460 
» 8283 

8242 

Perc. 1, ingek. 6 bilj., als: 
Fr. Krupp, Essen, / 158,176 
Hörder Bergwerks et Hutten Verein, 

Horde, > 157,510 
Soc. Anonymc des Aciéries d'Angleur, 

Renory, » 157,000 
Soc. Cockerill, Seraing, » 154,609 
Caramin Sc Co., Thy-ïe-Chateau, • 154,308 
Soc. Anonymc des Aciéries de France, 

Isbergues, > 144.420 
Perc. 2, ingekomen 6 bilj., als: 

Soc. Anonyme des forges et ateliers dc 
Seneffe, Seneffe, 

Soc. Anonyme des boulonneriet de la 
Crovère, la Croyèrc, 

Soc. Anonvme des usines boulonneries 
et fonderies, La Louvière, 

C. W. Hasenclever Snhne, Dusseldorf, 
Van Kalck lils, Marcinelle, 
N. Nicaise, Marcinelle, » oz*z 

2o. bestek AY, de levering van eikenhouten 
dwarsliggers en van eikenhout voor wissels en 
kruisingen, ten behoeve van het tweede spoor 
tusschen Kruiningen en Middelburg, in vier 
perceelen. 

Perc. 1, ingekomen 5 bilj., als: 
H. E. Oving Jr., Rotterdam, ƒ 36 200 
F. Clercx, Bokstel, • 30,500 
J. J. v. d. Eerden Pz, Bokstel, » 27,700 

dezelfde, » 27,400 
W. Hoettger, Wesel, » 2.66 p. stuk 
B. H. Clercx, Bokstel, » 2.46 » > 

Perc. 2, ingek 7 bilj., als: 
H. E. Oving Jr., Rotterdam, ƒ 86.200 
A. Scho en Volkerij, Ochtrup, > 34,900 
F. Clercx, Bokstel, » 31,000 
J. J. v. d. Eerden Pz., idem » 27,978 

dezelfde, 
P. II. v. Hoogerwou, idem 
W. Hoettger, Wesel, 
B. H. Clerci, Bokstel, 

Perc. 3, ingek. 5 bilj., als 
F. Clerci, Bokstel, 
J. J. v. d. Eerden Pz., idem 

dezelfde, 

Perc. 1, ingek. 8 bilj.. als: per MJ 
1. Karman, te Óp-den-Teuge, ƒ 0.44 
M. Kenzer, » Twelloo, » 0.42 
H. J. Hamer, , Op-den-Teuge, » 0.35 
Raming / . . . 

Perc. 2, ingek. 8 bilj., als: 

B I J V O E G S E L 

per M s 

ƒ 0.45 
I 0.895 
» 0.89 
i 0.45 

» 27,400 
» 26,300 
» 2.69 p. stuk 
» 2.36 > 

/ 31,500 
» 26,200 
i 27,400 

B.L . Buijvoets. Ambt-Almeloo, > 2.89'/, p. stuk 
W. Hoettger, Wesel, » 2.69 • » 
B. H. Clercx, Bokstel, » 2.56 » » 

Perc. 4. ingek. 10 bilj., als: 
H. E. Oving Jr., Rotterdam, / 45C0 
F. Clerci, Bokstel, » 8800 
H. F. v. d. Eerden, idem » 3180 
J, J. v. d. Eerden Pz., idem » 2954 
B. H. Clercn, idem • 2727 
I. . A. Spierings, idem » 2640 
P. H. v. Hoogerwou, idem » 2600 
B. L. Buijvoets, Ambt-Almeloo, i 37.37 p. M> 
W. Hoettger, Wesel, » 35.70 > » 
J. Nahuis, Groenloo, » 34.80 » > 

Hloe.terveen (gem. Assen), 18 Oct.: het 
wederopbouwen van de behuizing van J. Boer-
have, onder beheer van den architect G. Stel, j 
te Assen; ingek. 12 bilj., als: 
A I n:-L» 

H. J. Jacobs, te Op-den-Teuge, 
M. Keijzcr, » Twelloo, 
P. Karman, » Op-den-Teuge, 
Raming » u.,o 

t i,a< h-ovcr-Worin» . 19 Oct.: het vergrooten 
der school en verdere bijkomende werken, ondci 
beheer van den architect Corbey, te Reuver; 
hoogste inschrijver J. R. Jongen, TJbach-over-

Worms, f 8037 
minste s G. Beckers, Sittard, » 5980 

Toewijzing over acht dagen. 
Nieuweramstel, 19 Oct.: het dempen en 

rioleeren der Tuinpadsloot; ingek. 6 bilj., als: 
M. Deutekom, te Amsterdam, f 11,300 
R. Schrüders, f Kolhorn, > 10,990 
.1. Vaas, n Amsterdam, » 10,500 
A. Zonneveld, 3 Haarlem, » 9,700 
J. de Vries, » Purmerend, » 8,347 
C. Bos, > Haarlemmermeer, t 8,097 

Utrecht, 19 Oct.: de levering van 1120stuks 
eikenhout voor wissels, in 4 perceelen, elk groot 
280 stuks, voor den Ned. Rijnspoorweg; minste 
inschr. waren: 
perc. 1, W. J. v. d. Ven, Bokstel, t 1524 

> 2, M. J. v. d. Mee, llelvoort, » 1498 
n 8, dezelfde, » 1469 
» 4, W. J. v. d. Ven, Bokstel, i 1413 
Voorschoten, 19 Oct.: het maken van eenige 

gebouwen en het uitvoeren van verschillende 
werken voor dc uitbreiding van het instituut 
Stadwijk te Voorschoten, onder beheer van den 
bouwkundige J. Verkoren; ingek. 17 bilj, als: 
A. v. d. Bogaard en V. Lent, Stompwijk, ƒ 32,825 
A. Zlllirendnnk Haa.ln™ 

L. Kok, IJmuiden, 
C. de Groot, Sliedrecht, 
M. Visser, Papendrecht, 
B. Vermolen, Weesp, 
G. Schermers, Dussen, 
Raming 

ƒ 7 9 9 4 , 
» 7797 
» 7340 
» 7290 
» 6980 

8700 

A. J. Dieiilman. 
J . P. Broekema, 
D. Niesing. 
B. Broekema, 
H. de Vries, 
A. de Vries, 
J. Wintert, 
He Winters, 
J. Jonker. 
D. B. Wiering. 
J, Lobman & Co 
C. v. Zoelen, 
Gegund. 

'•-Hage, 19 Oct.. onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: In. het inaken 
van een strekdam, aan den benedenmnnd van 
het Ilartelsche Gat, langs den linkeroever der 
Botlek- ingek. 4 Iiilj.. als: 
L. Kalis Kz., te Sliedrecht, ƒ 8280 

te Assen, 
» idem 
ii idem 
» idem 
» idem 
» idem 
i idem 
» idem 
• idem 
• idem 
» Smiide, 
» Kloosterveen, 

A. Zuurendonk, Haariem, 
W. Zonneveld, Kralingen, 
B. Nieuwenhuijsen, "s-Hage, 
I). P. Yperlaan, Voorschoten, 
G. Kranenburg, idem 
M. v. d. Spek, Hillegersbcrg, 
N, Perquin & Zonen, Derkei, 
C. E. Verhaall', Leiden, 
J. Roodenrijs, 's-Hage, 
] . O. v. d. Mark, Wassenaar, 
W. G. v. Berkum, Amsterdam, 
A. J. v. Liemt, idem 
P. C. Dessing. Stompwhk, 
G. A. v, Spanje, Rotterdam, 
A. dc Haan Az., idem 
J. D. v. Tilburg, Leiden, » Z « , W M 

Wageningen, 20 Oct.: het bouwen van twee 
verdiepingen op het hotel Steuk, onder beheer 
van den architect S. Bitters, te Wageningen; 
ingek. 7 bilj.. als: 
" " ƒ 1585 

» 1530 
» 1465 
i> 1435 
> 1433 
» 1423 
» 1398 

31 500 
> 29,780 
> 29,500 
i 28,970 
» 28,964 
•> 28,924 
» 28 900 
» 28,700 
» 27,590 
» 27,500 
» 27,380 
» 26,995 
» 26,988 
•> 25,900 
» 24.984 
» 24,944 

«-Hage, 21 Oct.: het verbouwen van het 
politiebureau der 2e afdeeling aan de Nieuwe-
hayen, aldaar; minste inschr. J. P. Reeser, te 
's-Hage, voor / 9955. 

Zwolle, 21 Oct.: het bouwen van veertien 
, wachterswomngen langs het kanaal Almeloo— 
Noordhorn; ingek. 16 bilj., als: 
J . W. v. d. Haar en F. 

te Wageningen, 
» idem 
i> idem 
» idem 
» Bennekom, 
» Wageningen, 
i> idem 

C. Visser Gz., 
B. de Waeni, 
J. L. do Jongh, 
Raming 

idem 
» -N'ieuwenhoorn, • 6?5 8iJ. C. IL Nijhnfi 
• Ameide, » 6037 11|. i , Witzand, 

• i k i . . f fi-6C0 A - Oroothengel, 2o. het maken van zuilenhasaltsteengloonng I 
tegen het buitenbeloop van de bedijking langs 
den linkeroever der Nieuwe-Merwede, onder de 
gemeente Werkendam; ingekomen 6 bilj., als 
C. Visser Gz., te Sliedrecht, 
W. H. Swets, o Hardinksveld 
C. de Jong Jz, » idem 
G. Beenhakker Gz-, » Sliedrecht, 

o idem 
» idem 

R.'F. Driever, 
.1. Haar Hz., 
A. de Leeuw, 

ƒ 4085 i ,v" *}*2ft 
. 3993 ! g e b ' - M e k k ' n S 
I 3890 ! n ' l a r , b , e r ' 
» 3859 ' ' d e L e c m v ' 
, a7«3 i Gegund. 
: „ijjói Warnsveld, 20 Oct.: het bouwen van 4 
» 3534 I woningen voor J. W. Brugman; minste inschr. 
» 3426 vvaren: 
. '<uiu Timmerwerk, A. Jansen, te Warken (gem. 
I S S i Warnsveld), f 883.90. 
» 3150 ! aWaélWatm, H. Rood, te Eefde (gem. Gorsel) 
• ejoao ; ƒ 16:15. 

" 1 Schilderwerk, G. Brouwer, te Zutfen, f 114. 
Smidswerk, Kuipers, te Eefde (gem. Gorsel) 

ƒ 83.28. 
Zink- en loodwerk, Blom, tc Zutfen, f 27. 

Alles gegund. 
II or iie 20 Oct.: het bouwen van twee heeren-

huizen met bijgebouwen voor L. S. Spanjaard, 
i ouder beheer van den architect G. Beltman 

A G / I ini'elr « l'.V - I -

A. Prins Tz., 
W. Volker, 
Raming 

Twelloo, 19 Oct 
deelte waterlcidinir 

•Ij., al 
f 12,000 
» 11,760 
» 11,590 
» 11,420 
» 10,814 
» 10.785 
» 10,000 

het dempen van een ge-
de stouwgrave >Op-den 

J a r r S ^ = v ^ r s T 

te Almeloo, 
» idem 
» Borne, 
> Almeloo, 
)i Enschedé, 
» Borne, 
» Enschedé, 

idem 

ƒ 11,500 
» 11,179 
> 10,832 
» 10,500 
> 10,450 
» 10,347 
» 9,600 

9.553 

E. Sclinlten "sï Zn., 
.1. G. Tbnis Hz., 
F. Morselt, 
G. Hiickriedc, 
G. W. Wegereef, • »,»»« 

II au riem. 20 Oct.: het stellen van dukdalven 
en meerpalen in het buitenkanaal te IJmuiden 
en het Noordzeekanaal; ingek. 12 bilj., als: 
C. J. Maks Jr., Amsterdam, ƒ 9300 
l i . J. Meekers, idem • 9260 
M. Deutekom, idem » 8984 
C. I. Kalis Jz., Velzen, > 8945 
B. Voordendag Az., Dordrecht, • 8443 
J. Visser Gz., Papendrecht, > 8367 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, » 8320 

Schipper, 
F. de Herder, 
B. Meijer, 
C. Frowijn, 
M. in 't Hout, 
II. Mammeken, 
S. Hoogeveen, 
B. Vixseboxse, 
C. Eckhardt, 
E. Eshuis, 
J. Schuurman, 
J. ter Ellen, 
C. ter Horst. 
L. de Waard, 
L. Meijer, 
D. J. Schuppert, 
Raming 

te Genemuiden, 
» Zwolle, 
» Ootmarsum, 
> idem 
» Vlaardingen, 
» idem 
» Dokkum, 
» Almeloo, 
» idem 
» idem 
» Den-Ham, 
» Oldenzaal, 
» Zwolle, 
» Staveren, 
» Zwolle, 
» idem 

ƒ 28,731 
» 28,200 
» 27,820 
» 27,640 
» 26,880 
i 26,884 
» 26,771 
» 26,500 
» 26,800 
» 26,290 
» 25,875 
» 25,749 
» 25,444 
» 24,800 
» 23,981 
» 22,280 
» 24,200 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 29 OCTOBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Mnnnda K , 81 Oct. 

Amsterdam, tc 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verbouwen van het binnengasthuis; 
2o. de levering van ca. 218 ton balkijzer, ten behoeve van de verbou

wing van het binnengasthuis. (Zie advert, in nP. 4'i.) 
Wanneperveeti (Ov.), te 1 uur, door kerkvoogden der Ned. Her*, 

kerk: het bouwen van een kerkekamer. Aanw. tc 11 uren. 
steenwijk, te 2 uren, door J. Spanjaard, ten huize van II. K.Smit, 

aldaar: het verbouwen en verplaatsen zijner drukkerij; het verbouwen 
van twee woonhuizen in do Onnastraat en het inrichten derzelve tot 
winkelhuis, benevens het maken van een bovenhuis met vrijen opgang. 
Aanw. gehouden. 

Dinsdag-, 1 Nov. 
Amsterdam, te 4 uren, door den architect E. W. Geerling. in hot 

lokaal »de Roode Leeuw": het bouwen van ten winkelhuis met boven
woningen, op een terrein aan de Plantage-Middenlaan no. 32, te 
Amsterdam. 

Woensdag, 3 \ov. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een watervrijen veerdam en daarmede in-verband-staande 
werken onder de gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Hrabant, be
hoorende 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-Rosch. Aanw. gehouden. Raming ƒ 20.700. 

's*Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
levering van 8615 M* ballaststeen voor de Rijksrivierwerken op de Maas, 
in twee perceelen, perc. 1 5'J55 M 3 , perc. 2 2G60 M 3 . Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen. te s-Hage, den ingenieur Verweij te Vucht, en 
de opzichters Willems te Maastricht, Droste te Roermond, Kooreman te 
Venloo, Venema te Grave, Groenen te Vucht en Van Enst te Heusden. 
Aanw. gehouden. Raming: perc. 1 / 17,250, perc. 2 / 7B00. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Dordtsche Kil, tusschen de 
kilometerraaien 126 en 128, onder de gemeenten Dubbeldam en 's-Gra-
vendeel, behoorende tpt de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. hij 
den hoofdingenieur ?£*vi).e<tr»n, te 's-Hage. don ingenieur Hoogenbooin 
en den opzichter i)e Kiewit, beiden te Dordrecht. Aanw. gehouden. 
Raming / 86:'0. 

Twelloo (Geld.), te II uren, ten raadhuize: het vervoer van grint 
naar de Kleederstraat aldaar, en den halfweg van de Teuge. 

Mneek, te 2 uren, ten huize van T. Hakker, oudste koftiehuis, Scha
penplein : de verbouwing van een huis op het Grootzand. Inl. bij den 
architi-'Ct A. Breunissen Troost. 

Donderdag, S Nov. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel, eerstaanwezend-

ingenieur der genie, aan het bureau der genie, Plantage-Lijnbaangracht 
no. 1: het leveren van balkijzer voor het houwen van een magazijn 
van geneesmiddelen, te Amsterdam. Bilj. inzenden uiterlijk 2 Nov., 
vóór Ü uren. 

Noordscharwaude (N.-IL), te 1 uur, door burg. en weth.: het ver
grooten var. de school, aldaar. Aanw. gehouden. 

Wieringen (N.-H.), te 3 uren, door bur" cn weth.: de herstellings
werken van den toren en van de kerk dor llerv. gemeente te Oosterlaud, 
op Wieringen. Inl. bh den architect der rijksmuseumgebouwen, te 
Amsterdam. Aanw. gehouden. 

Vrijdag, 4 Ka*. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud d^r zelf-
registreeronde peilschalen te Borsele en Oostbeveland en der rijkspeil
schaal te Hoedekenskeike. 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 / 450 per jaar. 

Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het driejarig onderhoud van de aanleg
en losplaats voor visschers in den Brakman bij de Isabellasluis, behoo
rende tot de havenwerken in de provincie Zeeland. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 11e district, te Middelburg, eu den ingenieur, te Neuzen. 
Aanw. gehouden. Raming J 2460. 

Gorredijk, te 10 uren, door het polderbest. van het 6e en 7e veen-
district onder Opsterland en Kngwirden, in het logement »de Korenbeurs": 
het graven van 14 wijken, 1 boksloot en 1 tochtsloot binnen den polder, 
ter lengte van 12.660 M. Inl. bij den opzichter A. Kooiütra, te Gorre
dijk (herbesteding). 

's-Hage. te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijnen in de afdeeling Venloo, 
in 2 perceelen. Inl. bij den inspecteur, chef van hot technisch beheer 
der rijkstelegraaf, te 's-Hage, en den inspecteur te Venloo. Raming: 
perc. 1 / 1520, perc. 2 /'D40. 

Oud-Beierland, te 1 uur, door den directeur derUud-Beierlandsche 
hoogdruk-waterleidingmaatsi'happij, in het logement »de Oude Hoorn": 
het ophoogen van het terrein der pomp- en filter werk en, hei-enbeton-
fuudeering, toegangsweg en beschoeiing. Inl. hij den architect F. A. de 
Jongh, te Schiedam. Aanw. 4 Nov., te IC uren. 

SSaterdag, ft N « T . 
Nijmegen, tc 12 uren, in het café «Veerhuis" aan de Waalkade: het 

afbreken van een gebouw aan de Nonnenplaats te Nijmegen en het 
wederopbouwen tot tabaksfabriek voor rekening van Gebr. Noorduijn. 

Inl. bij den architect J. Knoops Jr. Aanw. 3 Nov., te 11 uren. (Zie 
advert, in n°. 44.) 

Nijmegen, te 3 uren. door den architect D. Semmelink, in café «het 
Valkhof": het afbreken van perceel no.2il aan de Grootemarkt. te Nij
megen en het wederopbouwen van een winkelhuis met bovenwoning 
en werkplaats. Aanw. 2 Nov., te 10 uren. (Zin advert, in 44.) 

Haandag, 7 Nov. 
's-llage. te 12 uren, door het ministerie van koloniën, de leve

ring van: 
lo. bestek IX, waterkranen, standpompon- en gegoten-ij ze ren pijpen; 
2o. bestek X, gekoppelde en enkele waterbakken, alles voor dc Staats

spoorwegen op Sumatra. 
Dinsdag. *i Nov. 

Rotterdam, te 2 uren, in café Concordia, aan den Binnenweg: het 
bouwen van een woonhuis aan den Binnenweg. Inl. bij G. \V. van der 
Wilile, Havenstraat 64, aldaar. Aanw. 2 Nov.. te 10 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek na 469, het maken van een 
magazijntje voor olie en lampen en het inrichten van het voormalig 
stovenlokaal tot gereserveerde privaten op het station Breda. Inl. aan 
genoemd centraalbureau. Aanvr. I Nov., te 10 uren. Raming ƒ 1800. 
(Zie adeert. in n°. 43.) 

Woensdag, O) Nov. 
'fi-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van een prikkengat met bijbehoorende werken nabij Maassluis, 
een eu ander in verband met de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, 
te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. 2 Nov. Raming ) 33,000. 

's-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren en verwerken van stortstoen op de bezinking aan den rechter
oever van de rivier het Mallegat, onder de gemeente Dubbeldam, be
hoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-Hage. den ingenieur Hoogen hoorn en den 
opzichter De Kiewit, beiden te Dordrecht. Aanw. 2 Nov. Raming 
f 11,700. 

Aalsmeer, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het driejarig onderhoud der wegen en kunstwerken; 
2o. het eenjarig onderhoud der scholen en onderwijzers won ingen. 
Inl. bij den opzichter dei' gemeentewerken. 
Neuzen, te 3 uren, door het besf. der waterkeering van den cala

miteusen polder Nieuwe-Neuzen, iu .lAcderlandsch logement" van 
F. A. Suzijn: het maken van werken tot verdediging van den oever van 
bovengenoomden calamiteusen polder. Aanw. 2 Nov. van 9—11 uren 
en 5 Nov. van II —1 uren. 

Donderdag, t O Nov. 
Haarlem, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhond der rijks
havenwerken op het eiland Terschelling, provincie Noord-ffnllaud. Inl. 
bij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Keurenaer. te Hoorn. Aanw. I Nov. Raming f 9500 per jaar. 

Driinen (N.-Br.). te 12 uren, door burg. en weth.: het inaken van 
eene aardebaan en het met keien bestraten van twee wegen, in per
ceelen en in massa; perc. Papesteeg lang 1046 M.. perc.WonmOAklang 
1584 M. Inl. bij den opzichter J. J. Lugten Bz., te Heusden. Aanw. 9 
Nov., te 11 uren, te beginnen bij de Lage Papesteeg. 

Vrijdag, i t Nov. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het uitnemen van de bmnenvlooddeuren 
en het inhangen van de twee in reserve Liggende vloeddeuren van de 
groote sluis van het kanaal door Walcheren, te Vee re, Inl. bij den 
hoofdingenieur, in het 11e district, te Middelburg, en den ingenieur, te 
Vlissingen. Aanw. 4 Nov.. te 1 uur. Raming J 2600. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best,: het driejarig onderhoud van de rijks
havenwerken te Blokzijl, provincie Overijsel Inl. bij den luwtdingenieur 
en den ingenieur Labrijn, beiden te Zwolle, en den opzichter Smit Gz., te 
Blokzijl. Aanw. 4 Nov., te 12 uren, aan de havenkom te Blokzijl. Raming 
j 2675 per jaar. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van water-staat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden van 
eene beplanting inet opgaande eike- en lindeheostei-s langs den rijks-
grooten weg der 2e klasse n°. 3, van Westervoort naar de Pruisische 
grenzen binnen de gemeente Duiven, in de provincie Gelderland. Inl. 
bij den hoofdingenieur, den ingenier Beijerman en den opzichter Mink, 
allen te Arnhem. Aanw. 3 en 5 Nov. ftaming / 3252. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het baggeren van eene geul in de rivier 
de Tjonger. nabij de Schoterzijl. behoorende tot de zeewerken in de 
provincie Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te 
Leeuwarden, en den opzichter Koorevaar, te Heerenveen. Aanw. 4 Nov. 
Raming ƒ 950. 

Ah koude to 2 uren, door het best. van den ring der Wnardassacker 
cn Holendrechter wateischappon, in het polderhuis: het verbeteren van 
den weg en de waterkeering van Ahkoude naar den Voetangel. Inl. bij 
den ingenieur-architect F. G. Wentink, te Schalkwijk. Aanw. 11 Nov. 
te 11 uren. 

Dinsdag, 11» Nav. 
'•-Baseh, te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verrichten van grondwerken ten behoeve der stedelijke gas

fabriek, op het terrein aan de westzijde van den straatweg van's-Bosch 
naar Vucht; 
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2o. In't maken van twee kuipen voor gashouders. 
Aanw. 8 Nov, te 11 uren. (Zie «deert. i« »». 44.) 
Amsterdam, te 1 uur. door regenten van het R.-K. Maagdenhuis, in 

het lokaal d'Geolvinck. Singel 530: het houwen van liet St.-Elisabeth-
gesticht voor ongeneeslijke zieken, aan dc Mauritskade, te Amsterdam. 
Inl. bij den architect A. C. Hleijs, aldaar. (Zie advert, in »°. 44.) 

I 11 ei h i , te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalliiireaii: hestek no. 408, liet maken van een 
1 fdgebouw niet daarmede in-verhand-slnande werken op de halte 
Ontboen vorst—Klooster. Aanw. 8 Nov, te 11';, uren. Raming ƒ 28.10, 
(Zie advert, in n°. 44.) 

Woensdag, f It Nov. 
'«-Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van hei-stellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Daardwijkschen overlaat met de rijkssluis iu de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk, met het onderhoud van die werken van I Jan. tot en met 
.11 llec. '88, benevens voor het zoo noodig leggen iu 1888 der zoiner-
sluiting in gen mlen overlaat. Inl. hij den hoofdingenieur Van Diesen, 
te 's-llage. den ingenieur Verweij, te Vucht en den opzichter Van Enst. 
te Heusden. Aanw. O Nnv. Raming / 25."i(l. 

l lAiidei-dag , 17 Nov. 
Haarlem, te II uren, dom- het ministerie van waterstaat enz, aan 

bel gebouw van het prov. beet,: het driejarig onderhoud der rijkszee-
cn havenwerken op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in 
Nofird-llnllaiid. Inl. hij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Keurenner, te Hoorn. Aanw. 10 Nov. Raming J 8000 
per jaar. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz,: aan het 
gebouw van het prov. best : het driejarig onderhoud van de werken 
van het Krabbei-sgat. behoorende tot do havenwerken in Noord-Holland. 
Inl hij den hoofdingenieur, te Haarlem, on den ingenieur Keureneer, te 
Hoorn. Aanw. 10 Nov. Raining / 5000 per jaar. 

Vrijdag, 1S3 Nov. 
VHosr l i , te 10V| uren. door hot ministerie van waterstaat enz, aan 

bet gebouw van het prov. host.: liet driejarig onderhoud der rijks-
haven- en riviorwerkon te Willemstad, met de zelfregistreoreiide peil
schaal aldaar en die teSteeiiliersoheSas, behoorende totde havenwerken 
m de provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, 
den ingenieur Van Nes van Meerkerk, te Breda, en dén opzichter Fischer, 
te Moerdijk. Aanw. 11 Nov. Raming / 9150 voor driejaar. 

( . ru i l ingen . te 12 uren, door hef ministerie van waterst. enz, aan 
bet gebouw van hot prov. best.: het driejarig onderhoud van do beide 
staten/ijlen, behoorende tut do zeewerken in do provincie Groningen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur en don op
zichter Bauer, heiden te Groningen. Aanw. 11 Nov. Raming f 1400 
per jaar. 

( . r u i l i n g e n , tc 12 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhond van het 
jaagpad langs de Aa, van Nieuwe-Staten/ijl tot Nieuwoscbans, behoo
rende tot de werken der Binnen- on Bui ten-Aa, in do prov. Groningen. 
Inl. bij don hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur en den opzich
ter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. 11 Nnv. Raming f .1900. 

(. i oni i ige i i lo 12 uron, doorliet ministerie van waterst. enz, aan 
hel gebouw van het prov. bost.: hot driejarig onderhoud van den rijks-
waterinoloii, staande aan do Biiinen-Aa, nabij Nieuwoscbans, in de 
provincie Groningen. Inl. hij don hoofdingenieur, te Leeuwarden, den 
ingenieur en den opzichter Hanoi-, beiden ie Groningen. Aanw. 11 Nov. 
Raming J 2152. 

Maandag, 2f Nov. 
Maastricht, te 10'/2 uren, deur het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: bot gedeeltelijk vernieuwen der 
Miobielshrug over de Hoor te Roerinond, behoorende tot de workon van 
den rijks-gronton weg der le klasse Maastricht—Nijmegen. Inl. hij den 
hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaar, beiden te 
Maastricht. Aanw. 14 Nov. Raming ƒ 14,500. 

i i i n i i n g . 22 Re*. 
l°t iecht, to 2 uren, door di latschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het eeiiti-aalbiiroiiu: bestek no. 407, het loggen der tweede 
spoorbaan tusschen de stations Kruidingen en Middelburg, het wijzigen 
en uitbreiden dor spun n wissels op de tusschengelegen stations en 
het verrichten van bijkomende werken, ton behoeve van den spoorweg 
van Rozendaal naar Vlissingen. Aanw. 14 Nov, te 8'/, uren, te Krui-
niiigeii. (Zie advert, in //". 44). 

Vrijdag, 25 Nov. 
Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van hot prov. best.: bet driejarig onderhoud der Kiostrazijl. 
op liet kanaal van Leeuwarden naar Harlingen, behoorende tot de 
kanaatwerken iu do provincie Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur, 
don ingenieur en den opzichter Wind, allen te Leeuwarden. Aanw. 18 
Nov. Raming voor drie jaar ƒ 1000 

Leeuwarden, te 12 uren. door hot ministerie van waterst. enz., aan 
hot gebouw van bot prov best.: hot driejarig onderhoud van do rijks-
sluizen, behoorende tot de lèewerken in Friesland, in drie perceelen. 
Inl. bi.i den lniol'dingeiiieur en don ingenieur, te Leeuwarden, voor perc. 
1 bij don opzichter Wind, to Leeuwarden, voor perc. 2 bij don opzichter 
Ten boessehate, aldaar, en voor perc. 3 bij den opzichter Oddens, te 
Snoek. Aanw. 18 Nov. Raming: perc. 1 ƒ 3250, nerC 2 ƒ 7170, perc. 
8 f 2100. 

Zaterdag, 2ft Nov. 
l'trecht, te 2 uren, door hot ministerie van waterst enz, aan 

hot gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van do schip
brug, liggende over de rivier de Lek, tusschen Vreeswijk en Vianen. 
Inl. bij don waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
llleekiiniiiii. te L'trecht Aanw. 19 Nnv. Raming ƒ 22,170. 

l'lrecht, te 2 uron, donor hot ministerie van waterst. enz, aan bet 
gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de Keulscho vaart in 
do prov. l'trecht, god. '88. Inl, bij den waarnemend hoofdingenieur, te 
Haarlem, en don ingenieur Bleckmanii, te Utrecht. Aanw. 19 Nov. Ra
ming ƒ 3050. 

Utrecht, te 2 uren, door bet ministerie van waterst. enz, aan het 
gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van bet gekanali
seerde gedeelte van den Hollandscheii IJsel. Inl. bij don waarnemend 

hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Blcckmann, te Utrecht. 
Aanw. 19 Nov. Raming f 13,000 per jaar. 

Woensdag, :iO Nov. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

mulei-inruil van de schutsluis en bijbehoorende werken nabij don Groenen
dijk bewesten Utrecht, en voor het onderhoud van liet verruimde en 
het omgelegde gedeelte van den Vaartschen Rijn onder de gemeenten 
Jutfaas en Vreeswijk, prov. Utrecht, ged. '88, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal tor verbinding van Amsterdam met de 
Merwede, in twee perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en den 
ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. 23 Nov, samenkomst aan 
de draaibrug, te Jutfaas, te 1 uur. Raming: perc, 1 ƒ 520, perc. 2 
f 0050. 

's-llage, te 11 uren, door hot ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen van twee schutsluizen en bet maken van bijbehoorende werken 
nabij den St.-Antoniedijk ondor de gemeente Diemen, prov. Noord-
llolland, behoorende tot de werken voor don aanlog van een kanaal ter 
verbinding van Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur 
Wellan, te Utrecht, en den ingenieur Kluit, te Amsterdam, aanw. 23 
Nov, te 12 uren. Raming ƒ 1,130.000. 

0|i luier te bepalen datum. 
Oosterwolde (Fr.), door den architect lib. Vrijburg: het bouwen van 

eene natuurboterfabriek, aldaar. 

A F L O O P 
VAif 

AANBESTEDINGEN. 
's-Hage, 21 Oct.: het verbouwen van het 

politiebureau in de 2e afdeeling; ingekomen 12 
bilj, als: 
H. v. Bergen Hene

gouwen, 
A. Nater en B. de 

Baan, 
C. W. de Vos en A. 

B. de Vos, 
J. L. Wcrders Jr., 
A. C. Paardekooper, 
W. I . Teeuwisse, 
C. v. d. Vlugt en H 

Hols, 
A. Stichter, 
J. de Niet Az, 
VV. v. Leeuwen, 
J. P. Reeser Ez., 
J. de Haas, 

te 's-llage, 

TI idem 

» idem 
» idem 
ii idem 
n idem 

ƒ 11,900 

• 11,860 

» 11,419 
» 11,288 
1 11,100 
» 10,989 

sneek, 22 Oct.: het bouwen van drie bruggen met bijbehoorende werken, in 3 perceelen; 
ingek. 9 bilj, als: 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 
vaste brug 

perc. 2 
ophaalbrug 

perc. 3 
draaibrug 

» idem » 10,939 
> idem » 10,879 
» Scheveningen, » 10,780 
ii Hellevoetsluis, » 10,382 
» 's-Hage, » 9,955 
» idem > 9,646 

Middelburg, 21 Oct, onder beheer van liet 
ministerie van wateftt enz.: lo. het op diepte 
houden van de buitenhaven van het kanaal door 
Walcheren te Vcere, en van de geul in den 
oever voor dio ba von; ingek. 5 bilj., als: 
H. Bcnnik II.Kz, Utrecht, ƒ 44,990 
M. L. v. Wijngaarden IJz, Sliedrecht, u 41,500 
C. Bos Az, Dordrecht, » 3.1,800 
M. C. dc Jong G.Mz, Sliedrecht, » 32,24(1 
T. Volker, Dordrecht, » 31,000 
Raming » 34,400 

2o. bot driejarig onderhoud der registrceronde 
peilschaal te Bruinisse, behoorende tot de zee
werken in de prov. Zeeland; ingek. 3 bilj, als: 

pér jaar. 
A. v. Popering, Bruinisso, ƒ 353 
A. Zoeter Jz, idcin » 337 
C. de Groot, Sliedrecht, » 328 
Raining » 328 

$0. het driejarig onderhoud ged. '88, '89 en 
'90, van het kanaal van Sluis naar Brugge, 
(Nederlandsch gedeelte); ingek. 3 bilj., als: 
J. Horton, Biervliet, ƒ 139» 
P. Monjé, Breskens, » 1137 
Abr. v. Male, Schoondijke, » 1103 
Raming » 1425 

llooge-Zwaluwc, 21 Oct.: het bouwen eener 
stooiiibiorbroiivverij met mouterij en toebehooren; 
ingok. b liilj ; minste inschr. Wijdenians, te 
Oosterbout, voor f 4735. 

Apeldoorn, 22 Oct.: bet bouwen van een 
woonhuis, voor K. uit den Bogaard; ingekomen 
19 bilj, als: 
C. Wegerif, te Apeldoorn, ƒ 1974 
11. Mouw, o idem » 1907 
.1. v. d. Braak, > idem i 1840 
J. v. Essen, » idem n 18.13 
G. labors. t idem » 1821 
R. Willems, » idem » 1810 
Zinnomors, » idem » 1780 
D. Uzondijk, » idem » 1745 
Wolf. » idem « 1740 
P. Pol, » idem i> 1735 
Klomp, » idem » 1699 
H. v. d. Braak, i> idem » 1689 
J. Buitenhuis, r> idem » 1675 
Kloek, » idem u 1671 
L. Wegerif, » idem » 1607 
J. W. Wassink, » idem » 1666 
Enziuk, i idem » 1594 
G. Goossen, »• idem » 1563 
H. v. I.eenen, » idem » 1558.60 

Wierden, 22 Oct.: de verbouwing van de 
school, aldaar; minste inschr. II. 11. Koers Jz, 
te Wierden, voor ƒ 6869. 

IIeventer. 22 Oct, voor rekening der ge
meente: lo. het uitbaggeren van een gedeelte 
der haven; ingek. 6 hilj. 

Gebr. Joustra, Baard. 
F. Schaafsma, Galainadammen, 
W. E. Penning, Kampen, 
Hazelhoff, Groningen, 
J. Otten, Meppel, 
F. ile Herder, Zwolle, 
L. dc Waart, Staveren, 
J. do Graaf, Sneek, 
Th. Visser, idem 

ƒ 2984 
3864 

3474 
4093 
3854 
4104 
4026 
4913 

ƒ 4986 

41194 
5643 
5995 
6494 
63.10 

ƒ .1937 
4850 
3960 
4444 
4101 
5216 

4630 

Gegund:' pore. 1 cn 3 aan Gebr. Joustra en perc. 2 aan F. Schaafsma. 
het 6e en 7e Veendistrict onder Gorredljh, 22 Oct. het graven van 16 wijkon. in don polde 

en, in 3 perceelen en in massa; ingek. 5 bilj, als: 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 perc.2 perc.3 massa 

E. S. de Boor, Lommer, 
R. v. d. Veen, Terwispel, 
ü. Bouwer, Gorredijk. 
H. Smid, Almonum, 
J. Bouma, Langczwaag, 

ƒ 7500 
6790 

5805 
4207 

f 5300 
' 4600 

3872 
2591 

ƒ 1200 
1325 

1492 
1031 

ƒ 13,500 
12,700 
11.050 
10,919 
7.530 

Amsterdam, 24 Oct, voor rekening der 
gemeente: lo. het maken van een gebouw voor 
geneeskundige armverzorging; ingekomen 18 
bilj, als: 
A. J. v. Licmt, 
R. Rcpko, 
W. G. v. Horkum, 
I). II. Zeevat, 
H. C. Dorlas, 
A. Aalders, 
F. Raaijinakers, 
.1 v. Berne, 
E. II. Helle, 
W. Greve, 
,1. Buiterman, 
K. J. II. v. [lamme, 
II. Riotsnijder & Zn. 
G. Boon, 
J. Schaafsma, 
D. Ilcijink. 

A. \Vi 
I, Kok, 

) 

te Amsterdam, ƒ 
B idem B 
» Eden B 
ï idom • B idem 1 
I idem B 
B idem B 
9 idem B 
» idem 1 
» Buiksloot, B 
B Amsterdam, • • idem B 
B idem B 

idem i 
• idem B 
B idem • B idem B 
i 1 huil ji l.'ii. B 

lo. het maken van een vaccine-inrichting; 
ingekomen 12 bilj, als : 
II. C. Dorlas, te Amsterdam, 

K. Raaijinakers, Nieuweramstel, 
W. v. Èijck, Tilburg, 
J. C. v. Pelt, idem 
C. Mulders, Raauisdonksveer, 
Arn. v. Moer. Zevenbergen, 

1L598JP. Meeuws & Co, Tilburg. 
11,386 Corn. v. Stiiivenberg. (ieldormalsen, 
11,318 J. A. Schooneiiburg. Udenhout, 
10,750 P. II. Vei-stoijnon, Oosterwijk, 
10,710 II. v. Aaseldonk, Helmond, 

Th. Gustenhoven, Tilburg, 
F. Oliviers. Gemert, 
W. Weeteshof, Weesp, 
Porquin & Zn, Berkol bij Rotterdam, 
II. J. Troupin. Host, 
I, do Ifoov, Tilburg, 

9,520! J. A. do Bont en L. G. Strmjkon, 
9,450 Utrecht, 
9,352 J. v. Grooiiondaal, 's-Hage, 
9,284 | Gegund. 

IJselstrln, 24 Oct. het houwen eener ge
meenteschool, groot acht lokalen, onder beheer 
van den architect Alh. Nijland, ' 1 

10,640 
9,8S3 
9,730 
9,650 
9.600 
9.590 

9,0.1) 
7,824 

ingek. 23 hilj, als: 
f 18.714! A. P. P. Boef, 

Leenders, 
.1. T. Vloten, 
Michaél. 
.1. v. Baarcn, 
J. Metz. 
Manneken, 
V 

124,000 
12.1.000 
122.400 
122,000 
121.800 
121,400 
12l,"00 
120,500 
119.900 
119,000 
119 000 
116.800 
118,640 
118,500 
118,500 
117,300 

106,800 
103,097 

te Utrecht; 

17.675 ] f 
17,552 I G 
16,210 
16.197 
15.900 
15,890 
15,651 
15,580 
15.050 
14.800 

•ruieer, 
utr, 
'tllout, 

Rodenrijs, 
14,324 I G. v. Rassel, 

' A. C. Willemse, 
p. v. Woerden, 
D. Barneveld, 
M. Hartman, 
J. Hessolingon, 
J. do Groot, 
A. M. Labris, 
J. J . Hougeiiiloorii, 

6.67s ƒ 10.75 I J. A. Diiuioulin, 
.1, Schouten. 

A. Blocks,' " tc'Zwolle, /' 4983 
J. Terwindt, » Westervoort, » 31100 
E. J . Gompertz, » Deventer, » 3494 
B. C. v. Hoeven, » Vreeswijk, » 3199 
11. Th. Wiegerink, » Grooiiloo, » 3112 
P. Boks, » Amersfoort, » 2700 
Gegund. 

2o. bet leggen van eenige bestratingen bij de 
Raamstraat en het Pothoofd; ingekomen 6 
bilj, als: 
A. Blocks, te Zwolle, f 2738 
J. Terwindt, » Westervoort, » 2653 
G. v. d. Borg, » Deventer, » 2395 
•b Witteveen, » idem » 2393 
G. J. Kerkhof, » idem » 2290 
G. Pcteri Czn, » idem » 2253 
Gegund. 

F. Raaijinakers, » idem 
A. Aalders, » idem 
II. Hiotsnijilor & Zn, » idem 
II. Ileijink. . » idem 
A. J. v. I.iemt, » idem 
E. II. Holle, » idem 
K. J. H. v. Damme, » idem 
W. G. v. Horkum, » idem 
G. Boon, » iilem 
W. Greve, » Buiksloot, 
L. Kok, » IJnvuideii, 

Kaïni irn , 24 Oct.: het leveren franco in de 
schoolgebouwen van: lo. 75,000 tot 1CO.000 KG. 
inachiiiokiilen; 2o. 20,000 magere iiotekolen; 
ingek. 2 bilj., als: ^ ^ ^ 

porc. 1 perc. 2 
T. Jansen v. Gelder, Kampen, f 6.93 
Firma Wed. II. C. v. Heukelom, 

idem 

Bc'elslerswaag, 24 Oct.: het bouwen eener | J z ' ' 
nieuwe school en ondenvijzerswoning te Lux-
wonde; ingok. 14 bilj, als: , , „ „ - ! 
.1. Eisinga, te Gorredyk, f 11,987, 
p. j . Vmik, » Draterp, » 11,9501 
A. F. v. d. Veen, » Terwispel, I 11,894 
,1. II. 1'niitsiiia, » iilcin » U.874 
K. J. Kalt, » Heerenveen, » 11,798 
J. .1. Bouma, » I.angezwaag, » L U W 
O P. Olïi'inga, » Donkerbroek, » 11,0^8 
R! v. Z. Hakker, • I.angezwaag, i 11,594 
T T v Eick, » Lippenhuizen, :i 11.513 
J. L. Kppinga, » Wem »1,1,887 
S. W. de Boer, « Idem » 11,110 
.1. K. ile Ruiter, » Heerenveen, » 10,992 
I). .1. Keuning, » Ureterp, » 10.925 
J L. du Vries, " Oldeholtpade, » 10.344 

Tilburg, 24 Oct.: het voltooien door verlen-
ging dor in '72 gedeeltelijk gebouwde St.-Jozefs-
kork en het daaraan bouwen van twee torens, 
benevens hot restaureeron van het bestaande 
gedeelte, onder beheer van den architect II. 
J van Tuldcr, aldaar; ingek. 18 bilj, als: 

te Kralin'ren, 
» L'trecht, 

idem 
B Aalborgi 
Yj Utrecht, 
B Zult-Boinmel, 
B Vlaai-dingen, 
B Utrecht, 
» Wapeningen, 
1 Vlaardingen, 
B 's-Hage, 
• Utrecht. 
a Vreeswijk, 
B I.lselstein, 
x> Vreeswijk, 
• !!< 'ii sc hop, 
I» Meppel, 
B Us.'lstein, 

Vianen, 
B idem 
B idem 
» idem 
B IJselstein, 

f 32.370 
» 27.094 
» 26 536 
» 25,(i(l0 
» 21,900 
» 24.892 
» 24 800 
ii 24,770 
» 24.549 
» 24.413 
» 24,390 
> 24,180 
li 23.927 
ii 23.000 
» 22.840 
n 22222 
» 22,145 
» 21.963 
.1 21,525 
» 21,198 
» 20,755 
. 20,(100 
. 19,990 

Kollum. 24 Oct: bet bouwen van een ver-

C. l'ijnaikor, 
II. Vorsina, 
A. Voninga, 
S. Erich, 
G. v. d. Wal, 
P. Zijlstra, 
Tj. h'ats, 
D. Walde, 
.1. v. Dijk, 
J. Bos. 
M. v. d. Muien 
.1. Oosterhof, 
K. llrneisina, 
.1. Spaan, 
.1. Hakker, 
J. Pijnaoker, 
M. Westra, 
R. Dijkstra, 

gekomen 18 bilj., al-
te Kollum, f 11013 
I Orijpskerk, B 10,450 
» (Jruiitegast, B 1C.SG0 
n Dokkum, B 10,1147 
» Kimtstcrtille, B 10,187 
H Kollum, f 9,997 
• iiletn B 9,985 
» idem B 9,966 
I Hlija, 
» Twijzel, 

B 9,9110 I Hlija, 
» Twijzel, B 9.823 
» Huitenpost, B 9,800 
n Kollum. B 9.725 
i idem » 9.4S3 
n idem B 9.117 
l idem B 9.098 
ii idem B 8,fi76 
» Iturum, 1 8,650 
» Kollum, B 8,555 



I) E O P H E It K E II. 

16 
" • • ' " « ^ 2 4 0 c t - : «te levering van goederen voor de Staatsspoorwegen op Sumatra; ingek 

Inschrijvers en woonplaats. 
ToTtek VTT 

12 draaischijven en 
3 rolwagens. 

bestek VT71 
metalen bovenbouw 
voor 31 bruggen. 

Kölnischo Machinenbau Actiëngesellschaft, Bayenthal 
J. H. Ilegemann, Helmond, 
J. Levécqoe & Co.. Herstal, 
Gebr. Kigee, Haarlem, 
Soc. de .Valines, Mechelen, 
Union, Dortmund, 
Soc. de Senellë, Senefle. 
Soc. internationale, Hraine-le-Comte, 
E. en J. Halot. Ilrussel, 
Soc. Dyle ft ltaealan, Parijs, 
L. J. Enthoven & Co., 's-llage, 
Soc. la Mctallurgitpic, ilrussel, 
Soc. Compagnie Centrale, llaine St.-Pièrre, 
Veuve A. Erederix, l.uik, 
Nicaise & Deleuve, la Louvière, 
Koninkl. fabriek van stoom- en andere werktuigen, 

Amsterdam. 

He leveringen zijn gegund aan de minste der Nederlandsche inschrijvers, 
Figee te Haarlem voor bestek VII en aan de Koninkl. f--'-
te Amsterdam voor bestek VIII. 

ƒ 12,960 
13,000 
9,950 
8.316 

10.860 
(,1(1 
8,038 
9.405 

11.765 
10.267 
9.239 
9.400 
8.671.86 
8,578 
8.045 

ƒ 7293 

6485 
7000 
7705 
5881 

6925 

8ÏÏ 
6487 

6748 
6890 

6100 
te weten: aan Gebr. iek van stoom- én andere werktuigen 

Makklngn. 24 Oct.: het graven van eene 
opvaart c. a., uit het Tjongerkanaal naar het 
dorp Makkinga; ingek. 1 bilj., boven de raming. 
Niet gegund. 

Holliorn. 24 Oct.: het bouwen van een 
schuur voor G. Blauwboer, onder beheer van 
den bouwkundige G. Holwerda; ingekomen 8 
lul|.. als: 

te Barsingerhom, 
» Kolhorn, 
» Nieuwe-Niedorp, 
» Bai-singerhorn, 
» Kolhorn, 
» Aartswoud, 
» Wiel ingerwaard, 
» Winkel, 

/ 2680 
» 2600 
» 2569 
» 2550 
- 2450 
» 2200 
» 2080 
> 2060 

J. Eriks, 
I.. Wissekerke, 
J . L. Timmerman, 
H. J. Moerbeek, 
C. Seineins, 
C. Leeuw, 
A. Visser, 
.1. Zeeman, 
Gegund. 

Ntad-Almelee. 24 Oct.: het bouwen vaneen 
arbeiderswoning; gegund: het metselwerk aan 
M. Westenberg; het timmerwerk aan Barneveld 
en Schreuder en het schilderwerk aan B. 
Schreuder, voor eene som van te zaïnen ƒ 1370. 

Velp, 25 Oct.: het bouwen van een veestal 
en het verbouwen van cen koetshuis, onder 
beheer van den architect M. K. Smit, te Dieren; 
ingek. 6 bilj., als 

van den provincialen weg van Arnhem naar 
Apeldoorn; ingek. 9 bilj., als: 

te Apeldoorn, 
» Arnhem, 
» Apeldoorn, 
» idem 

i idem 
1 Brummen, 

Arnhem, 

i Nijmegen, 
Elden, 

per jaar 
f 9700 
'• 9380 
» 9200 
» 8946 
» 8342 

te Velp, 
* idem 
t idem 
» Dieren, 
» idem 
» Ellekom, 

ƒ 2511 
I 2265 
» 2099 
» 1887 
•. 1838 
v 1604 

J. de Koning, 
M. Jol ink, 
A. A. Hoesschoten, 
L. Enklaar, 
A. H. Schoonman, 
F. Praasterink, 
Gegund. 

' s - l l a g e . 26 Oct.. ..... .c .cci i tril K-ggcll uei 
bestrating en bijkomende werken op het voor
plein van het Centraal pcrsonciistation te Ainste 
dam; ingekomen 29 bilj., als: 
W. F. Wetten, Tilburg, 
De Zwaan Jr. en Koper, Amsterdam, 
C. Bos. Haarlemmermeer, 
L. J. Mctz, Zalt-Bommel. 
D. Ileijink, Amsterdam 
P. v. Essen, Houtrijk-en-Polanen, 
C. Bos Az, Dordrecht, 
C. F. Evkelen. Weesp, 
J. de Vries, Purmerend, 
C. Terhorst, Zwolle, 
A. v. d. Mevden Az., Hardinksveld, 
J. Otten, Meppel, 
K. Hollander, Gouda, 
A. Helsen, Amsterdam, 
J. J. Boekholts, idem 
C. J. .Maks, idem 
A. Terwindt, West-Pannerden, 
H. J. Nederhoi-st, Gouda, 
B. A. Wiegerink. Groenloo, en F. E. 

Terwindt, Pannerden, 
J. H. Vos Sr., Ahncloo, 
G. dc Hoog Cz., Amsterdam, 
J. Koov. idem 
C. v. Boven, Nieuweramstel, 
P. Duiuker, Amsterdam, 
C. J. Maks Jz., idem 
G. D. v. Doorn, idem 

het leveren en leggen der 

ƒ «4.170 
» 93,873 
» 92.393 
» 91.447 
» 89.987 
» 89,987 
» 89,900 
» S'.I.MI'. 
» 80,783 
» 89,070 
» 89,632 
» 69,427 
» 88,«50 
» 88,887 
» 88,820 
» 88.020 
i> 88,61:0 
» 88,280 

J. v. d. Braak 
A. v. Daalen, 
II. Mouw Tz., 
C. Wegerif, 
A. Vulink, 
Firma G. J. Carmiggelt 

& Zn., 
G. H. v. d. Heijden. 
G.J.Groot. St-Annaen 

W. v. Hasselt, 
W. H. de Haan, e n i * 

Middelburg, 27 Oct, voor rekening van den 
polder Walcheren: lo. het uitbreiden van de 
steenglooiing en het verzwaren van het dijks-
•irotiel tusschen de dijkpalen 5 en 8 op den 
A/estkapelschen zeedijk; ingek. 5 bilj., als 

» 8320 
t 8100 

» 7948 
77' 

J. Verkuijl ijuukitcluar, Vlissingen 
C. v. d. Plas. Hardinksveld, 
C. de Wilde Az.. Kattendijke, 
J. v. d. Hoek, Middelburg, 
C. Bos Az., Dordrecht, 
Raming * u.oi 

2o. het verbeteren en uitbreiden van de steen 
glooiing en de staketwerken tusschen de dijk 
palen 25 en 27 op voornoemden zeedijk; ingek 
5 bilj., als: 
0. de Wilde Az., Kattendijke, 
J. Verkuijl Ouakkcluur, Vlissingen, 
J. v. d. Iloek. Middelburg, 
C. v. d. Plas, Hardinksveld, 
('. Bos Az., Dordrecht, 
Raining 

Bo, het bestortoti van den onderzeeselien oen-
tusschen de dijkpalen 22 en 24 aan de Noord
watering en tusschen de dijkpalen 33 en 34 aan 
de Zuidwatering, in twee perceelen. 

Perc. 1, Noordwatering; ingek. 5 bilj., als: 
P. A. v. d. Velde. Neuzen, f 14,700 
J. v. Eek, Hardinksreld, . 14.000 
.1. Tollenaar. Neuzen, » 13,990 

13,700 
13,500 

» 13,200 
ingek. 5 bilj., als: 

f 17.607 
17,231 
16.800 
16.360 
15.500 
17.S75 

ƒ 32,900 
» 32,159 
I 29.930 

29.300 
2S.600 
31,085 

W. Goedkoop Dz., idem 
B. Voordendag Az., Dordrecht, 

• 68,100 
» 87.9C0 
» 87,600 
» 87.400 
» 85.995 
• 85,777 
» 84,900 
» 84,700 
» 84.390 
• 78.787 
» 77.000 

94,400 
J. Hillen, Grave, 
R i l J V i n j ' » V 4 , « U U 

Wadenooien, 26 Oct.: het leggen van een 
nieuwen duiker in den Bommelweg en het 
repareeren van de sluis in de Breedestraat en 
die hij den afgebranden molen. Niet gegund. 

Arnhem, 27 Oct.: het vierjarig onderhoud 

Verkuijl (jiiakkelaar, Vlissingen 
.... v. d. Hoek, Neuzen, 
Raming 

Perc. 2, Ziiidwatering. 
P. A. v. d. Velde, Neuzen 
J. Tollenaar, idem 
.1. v. Eek, Hardinksveld, 
M. v. d. Hoek, Neuzen, 
J. Verkuijl Quakkelaar, Vlissingen 
Raming 

Groningen . 27 Oct! het bouwen eener kerk 
voor de doleerende gemeente, aldaar, onder 
beheer van den architect W. P. Dijkgrave. Ge
gund aan D. Dooijes, te Groningen, voor ƒ 24,500. 

Helder, 28 Oct.: het uitdiepen der vaart naar 
de mestvaalt in '* 
ingek. 5 bilj., als: 
J. Giltjes, 
tl. Moorman, 
J. F. Philips, 
G. D. v. Doorn, 
Gebr. Janzell, 

] 18,290 
» 18.100 
» 18.100 
» 17,500 
» 17,110 

17.340 

't I Brakke veld", te Helder 

te Petten, 
. Helder, 
» idem 
» Amsterdam 
» Helder, , ,,, 

« H a g e : het bouwen eener villa voor I) M 
II v. Rijckevorssel, aan den ouden Schovening-
schen weg: minste insehr. H. E. de Haan, te 
Scheveningen, voor ƒ 19,430. Gegund 

/ 1300 
> 1120 
» 1080 

900 
710 
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AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 7 A'ov. 

te 12 uren, door het ministerie van koloniën, de leve-
ng van: 
lo. bestek IX, waterkranen, standpompen- en gegoten-yzeren pijpen; 
2o. bestek X, gekoppelde en enkele waterbakken, alles voor de Staats

spoorwegen op Sumatra. 
Winterswijk., te 12 uren, in het logement de Klomp: het verbouwen 

van een woon- en winkelhuis, op een terrein aan de Meddoschestraat, 
aldaar. 

Urirz l j l , te 12 uren, door burg. en weth.: het vernieuwen van een 
gedeelte der Marktstraat aldaar, van af de Kakebrug. 

Sappemeer (Gron.), te 4 uren, door H. Bouman, bij L. K. Dijkhuis: 
het bouwen van eene dubbele behuizing. Aanw. te 3 uren. 

Dinsdag, 8 Nov. 
Arnhem, te 11 uren, door dc architecten G. J. van Gendt en C. M. 

G. Nieraad, in Musis Sacrum: het afbreken van het pand op den hoek 
der Korenmarkt en Lutherschesteeg, te Arnhem, en net daarterplaatse 
opbouwen van een woonhuis, voor rekening van L, Reijers. Aanw. 
gehouden. 

Delft , te 12 uren, door burg. en weth.: bet driejarig onderhoud der 
gemeentewerken, in 11 perceelen. 

Zalt-Bommel , te 1 uur, door de commissie van den grintweg van 
Zalt-Bommel naar Nederhemert, in het hotel Bellevue: 

lo. de levering van 125 M 3 zeer grove gewasschen grint; 
2o. idem idem van 125 M 3 middelmatig grove > s 
Botterdam, te 2 uren, in café Concordia, aan den Binnenweg: het 

bouwen van een woonhuis aan den Binnenweg. Inl. bij G. W. van der 
Wilde, Havenstraat 64, aldaar. Aanw. gehouden. 

Utrecht , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 469, het maken van een 
magazyntje voor olie en lampen en het inrichten van het voormalig 
stovenlokaal tot gereserveerde privaten op het station Breda. Inl. aan 
genoemd centraalbureau. Aanw. gehouden. Raming ƒ 1800. (Zie advert. 
M »•. 43.) 

Tilburg , te 7 uren, door regenten van het R.-K. gasthuis, ten dienste 
vfri het St-Jozcfsgcr.ticht hij do Wed. J. B. Marinus: 

lo. het leveren van talels, ledikanten, zitbanken, jaloezieën enz.; 
2o. het maken van timmerwerken, als: kasten, balustraden, slaap

plaatsen, een overdekte plaats, planken heiningen, gedeelte ringmuur en 
ijzeren hekwerken; 

3o. het leveren van meubelmakers werk, als: stoelen, tafels en 
ledikanten. 

Woensdag, • Nev. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van cen prikkengat met bijbehoorende werken nabij Maassluis, 
een en ander in verband met de verbetering van den waterweg langs 
Rotterdam naar zee. Inl. bij den eerstaanwezend-ingenieur Leemans, 
te Rotterdam, en den adjunct-ingenieur Francois, te Hoek-van-Holland. 
Aanw. gehouden. Raming / 33,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren en verwerken van stortstcen op de bezinking aan den rechter
oever van de rivier het Mallegat, onder de gemeente Dubbeldam, be
hoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom en den 
opzichter De Kiewit, beider, te Dordrecht Aanw. gehouden. Raming 

Willemsoord, te 11 uren, door de directie der marine: het uitbagge
ren van het zuidelijk gedeelte en het plaatsen van het noordelijk 
gedeelte van het natte dok. Aanw. 8 Nov., te IC uren. 

Aalsmeer, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. het driejarig onderhoud der wegen en kunstwerken; 
2o. het eenjarig onderhoud der scholen en onderwijzerswoningen. 
Inl. by den opzichter der gemeentewerken. 
Nemen, te 3 uren, door het best. der waterkeering van den cala

miteusen polder Nieuwe-Neuzen, in het •Nederlandsch logement" van 
F. A. Suzijn: het maken van werken tot verdediging van den oever van 
bovengenoemden calamiteusen polder. Aanw. gehouden. 

Donderdag, • • Nar. 
Haarlem, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijks-
havenwerken op het eiland Terschelling, provincie Noord-Holland. Inl. 
bij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Keurenaer, te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming f 9500 per jaar. 

Drlebrngge (Z.-H.), te 11 uren, door burg. en weth. van Lange-
Ruige-Weide: het bouwen van, eene dokterswoning met koetshuis, 
paardenstal enz., op paalfundeering, Inl. bij den architect M. C. van 
Wijngaarden, te Oudewater. Aanw. 7 Nov.. te 11 uren. 

Drunen (N.-Br.), te 12 uren, door burg. en weth.: het maken van 
eene aardebaan en het met keien bestraten van twee wegen, in per
ceelen en in massa; perc. Pa pes teeg lang 1046 M., perc. Woifshoek lang 
1584 M. Inl. bij den opzichter J. J. Lugten Hz., te Heusden. Aanw. 9 
Nov., te 11 uren, te beginnen by de Lage Paper.teeg. 

Vrijdag, 11 Nae. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van net prov. best.: het uitnemen van de binnenvloeddeuren 
en het inhangen van de twee in reserve liggende vloeddeuren van de 
groote sluis van het kanaal door Walcheren, te Veere. Inl. bij den 

hoofdingenieur, in het He district, te Middelburg, en den ingenieur, te 
Vlissingen. Aanw. gehouden. Raming J 2600. 

's Bosch, te 10', uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het uitbreiden van het rijksarchief-
gebouw te 's-Bosch. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijs-

Sebouwen enz., te 's-Hage, en den opzichter H. vVijnands, te 's-Bosch. 
anw. gehouden. Raming /' 41,265. 
Zwolle, te 12 uren, door liet ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de rijks-
havenwerken te Blokzgl, provincie Overijsel. Inl. by den hooldiiigemeur 
en den ingenieur Labrijn, beiden te Zwolle, en den opzichter Smit Gz., te 
Blokzijl. Aanw. gehouden. Raming j 2675 per jaar. 

Arnhem , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het aanbrengen en onderhouden van 
eene beplanting met opgaande eike- en lindenecsters langs den rijks-
grooten weg der 2e klasse n°. 8, van Westervoort naar de Pruisische 
grenzen binnen de gemeente Duiven, in de provincie Gelderland. Inl. 
bij den hoofdingenieur, den ingenieur Beijerman en den opzichter Mink, 
alien te Arnhem. Aanw. gehouden. Raming / 3252. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst.enz, aan 
het gebouw van het prov. Iiest: het baggeren van eene geul in de rivier 
de Tjongcr, nabij de Schoterzijl, behoorende tot de zeewerken in de 

Erovincie Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te 
eeuwarden, en den opzichter Koorevaar, te Heerenveen. Aanw. gehou

den. Raming / 950. 
A hk mule, te 2 uren, door het best. van den ring der Waardassacker 

en Holendrechter waterschappen, in het polderhuis: het verbeteren van 
den weg en de waterkeering van Abkoude naar den Voetangel, [nl. bij 
den ingenieur-architect E. G. Wentink, tc Schalkwijk. Aanw. 11 Nov., 
te 11 uren. 

Zaterdag, 11 Nev. 
Heemstede, te 12 uren, door de architecten E. Scheltema H.Gz., te 

Haarlem, cn 1. Wolbers, te Heemstede, in het kofliehuis van Van Til: 
het bouwen van eene villa op de buitenplaats iiSocka Breuti", gelegen 
onder de gemeente Heemstede, aan den 's-Gravenhaagschen straatweg 
en Prinsenlaan. Aanw. 9 Nov., te 11 uren. (Zie advert, in n'. 45.) 

Oldenheve (Gr.), tc 6 uren, door burg. en weth.: het aanleggen eener 
begraafplaats te Oldenhove, met daarbij behoorende kunstwerken enz. 
Inl. bij den bouwkundige Schotanus, tc Zuidhorn. Aanw. 12 Nov., te 
2'/, uren. 

'I&andag, 14 sjor. 
's-Hage, te 11 uren, door het best. van de naamlooze vennootschap: 

Haagsche plateelbakkerij Rozenburg, in het fabrieksgebouw aan den 
Zuid-Binnensingel: het afbreken van woningen en het maken van een 
hoofdgebouw. Aanw. 10 Nov., te 2 uren. 

Dinsdag, IS Nev. 
's-Boseh, te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verrichten van grondwerken ten behoeve der stedelijke gas

fabriek, op het terrein aan de westzijde van den straatweg van 's-Bosch 
naar Vucht; 

2o. het maken van twee kuipen voor gashouders. 
Aanw. 8 Nov., te 11 uren. (Zie advert, in n'. 46.) 
's-Bosch, te 10 uren, door burg. en weth.: het opruimen van ondiep

ten in de westelijke gracht, deel uitmakende van de rivier de Dommel. 
Inl. bij den gemeente-architect Aanw. 8 en 11 Nov., te 10 uren. (Zie 
advert, in n*. 45.) 

Wateringen (Z.-H.), te 12 uren, door het best. van den droogge-
maakten Wateringveldschen polder, in het koffiehuis van J. de Boer: 
het wederopbouwen van den afgebranden schepradwatermolen van dien 
polder. Inl. bij J. P. van den Berg, te Delft. Bilj. inzenden bij den 
secretaris H. W. Metman. 

Amsterdam, te 1 uur, door regenten van het R.-K. Maagdenhuis, in 
het lokaal d'Geelvinck, Singel 530: het bouwen van het St-Elisabeth-
gesticht voor ongeneeslijke zieken, aan de Mauritskadc. te Amsterdam. 
Inl. bij den architect A. C. Bleijs, aldaar. (Zie advert, in n'. 44.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 468, net maken van een 
hoofdgebouw met daarmede in-verband-staande werken op de halte 
Grubbcnvorst—Klooster. Aanw. 8 Nov., te 11', uren. Raming ƒ 2880. 
(Zie advert, in «». 44.) 

Dordrecht, door het best. der vereeniging »de kerkelijke kas": het 
bouwen van een hulpkerk op een terrein, gelegen aan de Muijs-van-
Holystraat, te Dordrecht. Inl. bij P. Ponsen, Vest 196. Aanw. 12 Nov., 
te 1 uur. 

Woensdag, M Nar. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baard wijkschen overlaat met de njksshüs in de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk, met het onderhoud van die werken van I Jan. tot en met 
81 Dec. '88, benevens voor het zoo noodig leggen in 1888 der zomer-
sluiting in genoemden overlaat. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, 
te 's-Hage, den ingenieur Verweij, te Vucht en den opzichter Van Kust, 
te Heusden. Aanw. 9 Nov. Raming f 2650. 

Donderdag, 17 Nev. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijkszee-
en havenwerken op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. by den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Keurenaer, te Hoorn. Aanw. 10 Nov. Raming J 8000 
per jaar. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz,: aan het 
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gebouw van liet prov. best : het driejarig onderhoud van de werken 
van het Krabbersgat, behoorende tot de havenwerken in Noord-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenaer. te 
Hoorn. Aanw. 10 Nov. Raming ƒ 5000 per jaar. 

Vrijdag, 18 N O T . 
's-lloM'!».. te LOVj uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van hst prov. bost.: het driejarig onderhoud der rijks-
haven- en rivierwerken te Willemstad, met de zelfregistreorende peil
schaal aldaar en die te Steenbersche Sas. behoorende tot de havenwerken 
in de provincie Noord-B ra bant. Inl. hij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, 
den ingenieur Van Nes van Meerkerk, te Breda, en den opzichter Fischer, 
te .Moerdijk. Aanw. 11 Nov. Raming ƒ UI 50 voor drie jaar. 

ftrnniiigen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
liet gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de beide 
statenzijlen, behoorende tot de zeewerken in de provincie Groningen, 
Jnl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, deu ingenieur en den op
zichter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. 11 Nov. Raming /' 1400 
per jaar. 

(•rottingen. te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het 
jaagpad langs de Aa, van Nieuwe-Statenzijl tot Nieuweschans, behoo
rende tot de werken der Binnen- en Builen-Aa, in de prov. Groningen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur en den opzich
ter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. 11 Nov. Raming f 3900. 

( • r u i l i n g e n . te 12 uren. doorliet ministerie van waterst. enz., nan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderboud van don rijks-
watermolen, staande aan de Binnen-Aa, nabij Nieuweschans, in de 
provincie Groningen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den 
ingenieur en den opzichter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. 11 Nov. 
Raining j 2152. 

Maandag, .1 N O T . 
Maastricht, te 10'/* men, door hot ministerie van waterst.enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: bet gedeeltelijk vernieuwen der 
Miehidsbrug over de Boer te Roermond, behoorende tot de werken van 
den rijks-grooten weg der le klasse Maastricht—Nijmegen. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaar, beiden tc 
Maastricht Aanw. 1*1 Nov. Raming ƒ 14,500, 

Dinsdag. Nov. 
Ilclcrcn (Geld.), te 1 uur, door burg. en weth.: het verbouwen en 

vergrooten van de openbare school, aldaar. Inl. bij de bouwkundigen 
W. en R. de Vries, te Wageningen. Aanw. 22 Nov.. te 10'/̂  uren. 

It recht, tfi 2 uren. door de maatschappij tot expl. van staatsspoor
wegen, aan liet eentraalburoau: bestek no. 467, het leggen der tweede 
spoorbaan tusschen dc stations Kruidingen en Middelburg, bet wijzigen 
en uitbreiden der noren en wissels op de tusschengelegen stations en 
bet verrichten van bijkomende wei-ken, ten behoeve van den spoorweg 
van Rozendaal naar Vlissingen. Aanw. 14 Nov., te 8'/i uren, te Krui-
ningen. (Zié advert, in n°. 44). 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen aan liet centraalbureau: bestek no. 116, de levering van eiken 
wisselhout en eiken brugliggers, in 0 perceelen, ten behoeve van het 
vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. (Zié advert, in n°, 45.) 

I I r e c h t , le 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. bestek no. 117- de levering van stalen spoorstaven, stalen laseh-
on onderlegplaten, stalen schroefbouten en ijzeren huakhouten, in 2 
perceelen, ten behoeve van den spoorweg Luik—Limburg; 

2o. bestek no. 118, levering van eikei: dwarsliggers, in 5 perceelen, 
ten behoove van den spoorweg Luik—Limburg; 

.'lo. bestek no. 119, de levering van eikenhout voor wissels en kruisin
gen, ten behoeve van den spoorweg Luik-Limburg. 

Inl. aan het cent raai bureau. (Zie advert, in «°, 46.) 
Vrijdag, 2.Ï N O T . 

's-llosrh, te 10'/j uren door het ministerie van waterst. enz., aan 
liet gebouw van het prov. best.: hot driejarig onderhoud der rijkshaven-
eu rivierwerken te Moerdijk, behoorende tot de havenwerken in de 
provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, don 
ingenieur Van Nes van Meerkerk, te Breda, en den opzichter Fischer, 
te Moerdijk. Aanw. 18 Nov. Raming f 5900 per jaar. 

I . r r i i i v u t f l e i i , ie 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: hot driejarig onderhoud der Kiestrazijl. 
op het kanaal van Leeuwarden naar Harlingen, behoorende tot de 
ka naaiwerken in de provincie Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur en den opzichter Wind, allen te Leeuwarden. Aanw. 18 
Nov. Raming voor drie jaar ƒ 1600. 

Leeuwarden, te 12 uren, door liet ministerie van waterst.en*., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de rijks-
sluizen, behoorende tot de zeewerken in Friesland, in drie perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te Leeuwarden, voor perc. 
1 bij den opzichter Wind, te Leeuwarden, voor perc. 2 bij den opzichter 
Ten Iloosscliate, aldaar, en voor perc. 3 bij don opzichter Oddens, te 
Sneek. Aanw. 18 Nov. Raming: perc. 1 /'3250, )>crc. 2 ƒ 7170, perc. 
3 f 2100. 

Zaterdag, 2 « N O T . 
I(recht, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. bost.: het driejarig onderhoud van de schip
brug, liggende over do rivier de Lek, tusschen Vreeswijk en Vianen. 
Inl. bij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Ifleckmann. te Utrecht. Aanw. 19 Nov. Raming ƒ 22,170. 

Utrecht, te 2 uren, dooor het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: bet onderhoud van de Keulsche vaart in 
de prov. Utrecht, ged. '88. Inl. bij den waarnemend hoofdingenieur, te 
Haarlem, en den ingenieur Bleckniann, te Utrecht. Aanw. 19 Nov. Ra
ming ƒ 3050. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw »an het prov. best.: het driejarig onderhoud van het gekanali
seerde gedeelte van den Hollandschen Usel. Inl. bij den waarnemend 
hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Bleckniann, le Utrecht. 
Aanw. 19 Nov. Raming ƒ 13,000 per jaar. 

Maandag, 1* N O T . 
Groningen, te 12 uren, door den ontvanger der registratie en 

domeinen, in het koffiehuis van Veening, aan de Grootemarkt: het 

slechten van het oostelijk gedeelte der voormalige linie op de hoogte 
van Helpman, bij Groningen. Inl. bij den opzichter G. Ros, aldaar. 
Aanw. 26 Nov., te 11 uren. 

Woensdag, SO N O T . 
s-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluis en bijbehoorende werken nabij don Groenen
dijk bewesten Utrecht, en voor het onderhoud van liet'verruimde en 
het omgelegde gedeelte van den Vaartschen Rijn onder de gemeenten 
Jutfaas en Vreeswijk, prov. Utrecht, ged. '88. behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede, in twee perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en den 
ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. 23 Nov., samenkomst aan 
de draaibrug, te Jutfaas, te 1 uur. Raming: perc. 1 / 520, perc. 2 
/ 6050. 

' « H a g e , te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen van twee schutsluizen en het maken van bijbehoorende werken 
nabij den St.-Antoniedijk onder de gemeente [hemen, prov. Noord-
Holland, 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. 23 
Nov.. te 12 uren. Raming ƒ 1,130.000. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
levering en verwerking van 3000 M 3 ballaststeen aan eenige rijksrivior-
werken op de Maas. Inl. bij den hoofdingenieur Van iJiesen, te 's-Hage, 
den ingenieur Verweij. teVbcht, eu de opzichters Willems, te Maastricht, 
en Droste, te Roermond. 

Donderdag, 1 llcc. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van hot prov. best.: het driejarig onderhoud der groote en 
andere rijkswegen in do provincie Noord-Holland, in 5 perceelen. Inl. 
bij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Welcker, 
te Alkmaar, en Be Bruijn, te Amsterdam. Aanw. 24 Nov. Raming per 
jaar: perc. 1 /' 17,276, perc. 2 f 10,307, perc. 3 f 6123, perc. 4 ƒ 11.250, 
perc. 5 ƒ 9000. 

Vrijdag, 2 lier. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van da 
rijkswaterleidingen bewesten en beoosten het kanaal van Neuzen, ged. 
'88, '89 en '90. Inl. bij den hoofdingenieur iu het 11e district, te Mid
delburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 24 en 26 Nov. Raming 
f 6070 per jaar. 

'i-llonrh, te lO'/j uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. hest.: het verlengen van eene wisselplaats op 
de Zuidwillemsvaart, provincie Noord-Hrabant. Inl. bij den hoofdinge
nieur in het 6fl district, te's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, 
en den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. Aanw. 25 Nov. Raming f 3000. 

Leeuwarden, te 12 uren, dour het ministerie van waterst.enz., ann 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van de houten be
schoeiing langs de noordzijde van de Willemshaven, te Harlingen. Inl. 
bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te I.eeuwarden, en den opzichter 
Visser, tc Harlingen. Aanw. 25 Nov. Raming /' 18,550. 

Maandag, .» lier. 
K-llage, te 11','j uren, door bet ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebOQW van bet prov. best.: het driejarig onderhoud van de gnx)te 
en andere rijkswegen in de provincie Zuid-Holland, ged.'88—"90, in acht 
perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district en den in
genieur te 's-Hage, den ingenieur, te Brielle, en voorts bij de opzichters 
La Fontijn, te Gorichem, voor perc. 1; Brak, te 's-Hage, voor iterc, 2 en 
3; Kooreman, te Nieuwonhoorn, voor perc. 4; Kooreman, te Alfen, voor 
perc. 5; Baumann. te Dordrecht, voor perc 6, 7 en 8. Aanw, 28 Nov. 
Raming per jaar: pare, 1 / 6500. perc 2 f 16,000, perc. 3 ƒ 14.600, 
perc. 4 ƒ 0110, perc. 5 f 18,000. perc. 6 f 4100. perc. 7 / 12.450. perc. 
8 j 14,500. 

Op later te hepalen datum. 
Oo»lerv*olde (Fr.), door den architect Hb. Vrijburg: het bouwen van 

eene natuurboterfabiiek. aldaar. 

DE O P M E R K E R . 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
si i e e l k e r k , 27 Oct.: het leggen van eene 

hasaltsteenglooiing ann dc gemeentehaven, al-
dnar; minste insehr. Chr. Streef kerk, te Ameide, 
voor / 49.90. 

Z w o l l e , 28 Oct.: het bouwen van een be
drijfsgebouw bij de ijzergieterij ode Nijverheid" 

Wispelweij&Co., te Zwolle; ingek. 

B. v. d. Plas, 
,G. J. Aberson, 
A. de Boer Rz., 
E. Grocnink, 
J. de Boer & Zonen, 
W. Voerman 

van de lirma V 
13 bilj., als 
1.. Meiier, 
A. v. Straten, 
\V. Gerrits, 
Schipper & Co 
M. G. Troop, 
I). Bruins, 
A. Blocks, s 
J. L. v. Osch, > 
F. de Herder, I 
T. Disselhof, I 
C. ter Horst, 1 
G. v. Unen, • 
J. Brals, I 

Amaterdam, 28 Oct.. . . . . — 
perceel in de Kerkstraat no. 109, tot school voor 
340 kinderen en vergaderzalen, onder beheer 
van de architecten Gebr. Meijer; ingekomen 8 
hilj., als: 

te Amsterdam, 
» idem 
JO idem 
» idem 
B idem 
l idem 
B idem 

idem 

tc Zwolle, 
» idem 
» idem 
» Genemuiden 
ï Zwolle, 
i idem 
> idem 
• idem 
B idem 
» idem 
» idem 
B idem 

Assen, 

f 5222 
B 5027 
B 5020 
. 4895 
B 4874 
B 4594 
B 4580 
B 4475 
B 4365 
B 4350 
I 4317 
» 4!'73 
B 3912 

te Steenwijk, 
» idem 
B • idem 
B idem 
» idem 

idem 

ƒ 2454 
> 2180 
B 2137 
> 2126 
• 2116 
B 2095 

Amsterdam, 1 Nov.: hot maken van een 
gebouw voor winkelhuis met bovenwoningen, in 
de Plantage Middenlaan no. 32, onder beheer 
van den architect E. W. Geerling; ingekomen 

A! v.'tlccf," Amsterdam, f 16,305.60 

het verbouwen van het 

A. Paans. 
D. Heijink, 
C. Iïietsnijder, 
N. Esvcldt, 
E. II. Knijpers, 
W. II. Struijs, 
P. A. Warners, 
llultennan & Co., 

H e i i r n l u i i i 28 Oct.: het bouwen van een 
woonhuis aan de Mauritsstraat no. 102 tc Rot
terdam, voor rekening van D. Doodewaard, onder 
beheer van de architecten .Vulleren Droogleever 
Fortuijn; ingek. 4 bilj.. als 

ƒ 27,150 
B 23,850 
B 23,426 
» 23,580 
B 22,750 
B 22,730 
B 20,900 

19,040 

tc Kraliiigcn, J 6536 
B Rotterdam. B 6293 
» idem B 5878 
B idem B 6300 

31 Oct., voor rekening der 
„'emeente: lo. liet verbouwen van het Binnen
gasthuis; ingek. 22 bilj., als: 
L. de liooij, te' Tilburg. 
W. I.. Leibltrandt, » Amsterdam 

Idem 
idem 

W. Zonneveld. 
II. Itreur, 
Pelt en Hakkort 
A. I.ooijmans, 

Amsterdam. 

Cruijll' en Schouten, 
A. v. Brumrnelen, 

H. Warners, 
11. Vos, 

. C. Dorlas. 

. Boon en W. Grevc 
Vos Rz., 
Vlasman, 

Wiegel en Voskuijl, 
F. Itiiaij makers, 
J. J. Hork holt/, 
F. Duinker, 
J. Koster, 
C. Maks Jr., 
Oosterink en Schut, 
l l . Heijink, 
A. Paans, 
E. II. Helle, 
K. J. B. v. Damrne, 
H. R. Hendriks 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Os, 

f 288,000 
'» 287,234 
» 285,800 
B 277,000 
B 267,980 
» 267.880 
B 267,641 
. 266.000 
» 265.185 
B 264̂ 200 
» 262.609 
B 254.400 
B 252,600 
» 249,777 
B 249,586 
B 248.400 
I 247.900 
» 245,817 
B 244,800 
B 243,500 
B 238.938 

238,850 

A. 

2o. de levering van balkijzcr daarvoor; mgek 
6 bilj., als: • ,.„ 

per 100 KG. 
W. Barnet & Co., te Amsterdam, 
Gebr. v. d. Vliet, B idem 
De Voogt, » idem 
E. Owen & Co., B Rotterdam, 
D. S. M. Katkcr, » Amsterdam, 

dezelfde, » idem 
Wanneperveen. 31 Oct.: het bouwen van 

een kerkekamer voor de Herv. Gemeente; ingek 
5 bilj., als: 
I. Wildehoer, te Zwartsluis, 
A, Nijk, • Giethoorn, 
II. Slot, B Zwartsluis, 
H. Eambrochls, B Meppel, 
P. O. Muggen, > Wanneperveen 
Gegund. 

ƒ9.90 
, 9.68 

6.75 
. 6.72 
. 6.62 
> 6.50 

ƒ 839 
B 785 
B 743 
B 696 
• 652 

Amsterdam, 31 Oct.: het verbouwen van 
perceel Wai moesstraat 72, onder beheer van 
de architecten Alph. Jacot en W. Oldewelt 
minste insehr. J. J. P. Thüring, voor J 6640. 

« e e u w i j k . 1 Nov.: het verlouwen en vei 
plaatsen der drukkerij van J. Spanjaard, het 
verbouwen van (wee woonhuizen, en het in 
richten daarvan tot winkelhuis, benevens het 
maken van een bovenhuis met vrijen opgang; 
ingek. 6 bilj., als: 

15,000 
14.825 
14,340 
14,000 
13,785 
13,770 
13,530 
13,500 
13,075 
12,888 
12,415 
12,338 
12,320 
12,150 
11,947 
11,804 
11,555 
10,965 
van het 

Wiick, 
H. Varvik, 

te Enschedé, 
» idem 
» idem 
» idem 
B idem 
s idem 

ƒ 1778 
B 1525 
B 1495 
» 1438 
B 1361 
» 1178 

Gebr. M. en C. Esveldt Jr., idem 
P. Kruikemeijer, Nieuweramstel, , 
J. Schaafstra, Amsterdam, > 
A. Aaldcrs, idem B 
A. Bremer, idem » 
E. Raaijmakers, Nieuweramstel, B 
C. Kosters, Amsterdam, « 
J. J. Vissers, idem I 
B. Cruijlfen A. F. Sleeswijk, idem B 
3. A. Rulman, idem B 
11. Rietsnijder & Zn., idem B 
D. II. Zeevat, idem s 
VV. II. Struijs, idem i 
B. de Bruin, idem I 
W. Grevc, Buiksloot, > 
J. de Lange, Amsterdam, s 

A. Huij, Watergraafsmeer, i 
Th. 't Kint, Amsterdam, • 

'.-Hafe, 2 Nov.: onder beheer 
ministerie van waterst. enz.: lo. het maken van 
een watervrijen veerdam en daarmede in-ver
band-staande werken onder de gemeente Raams
donk; ingekomen 10 bilj., als: 
Th. Verhruggen. Waddinksveen, 
B. de Waerd, Nieuwcnhoorn, 

v. d. Morden Az., Hardinksveld 
v. Vnuren, Zalt-Bommel, 
Kalis Kz., Sliedrecht, 
Voordendag Az., Dordrecht, 
Sterk, Spijk, 
Geldens, Nijmegen, 
Versteeg, Hardinksveld, 

W. P. dc Vries, Rossum, 
Raming 

2o. de levering van 8615 M 3 ballaststeen vooi 
de rijksrivierwerken op de Maas, in 2 perceelen. 

Perc. I, ingek. 3 bilj., als: 
Straatman, l.iune, 
Smeets, Maeseyck, 

_ Janssen, Luik,' 
Raming 

Perc. 2, ingek. 3 hilj., als: 
Gel-lens. Nijmegen, 
Hillen. Grave, 
Janssen, Luik, 

Raming 
3o. het uitvoeren van baggerwerk in de rivier 
Dordtsehe Kil, onder de gemeenten Duhhel-

dam en 's-Gravondoei: ingek. 6 hilj., als: 
II. Ilennik II.Rz., Utrecht, ƒ 11.740 

L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, B 8,900 
Volker, Dordrecht, . 7,900 
A. v. Hattem, Sliedrecht, B 7,800 
v. d. Vlies. Zalt-Bommel, » 7,745 

. Volker. Dordrecht, B 7,280 
Raming s 8,620 

Kroningen. 2 Nov.: het verbouwen oenei 
behuizing iu de Kijk-in-'t-Jatstraat, voor F. de 
Both Jr.. onder beheer van den architect N. W 
Lit; ingek. 14 hilj.. als 

i. Schellens, 
:. Hoviugh, 
. Fekkes, 
I, Janssen, 
'h. Hendriks, 

Ibelings, 
A. Wichelt, 
W. Pleijsior, 
H. J. L. Walker, 

Peters, 
Zijlstra, 

M. Scheen. 
A. Siekinan, 
K. II. Huizenga, 
Gegund. 

Amsterdam, 3 Nov.: het leveren van balkijzei 
voor het bouwen van een magazijn van genei ~ 
middelen te Amsterdam; geen bilj. ingek.; 
hilj. kwamen na bestemden tijd, als: 
Dikcinu en Chabot, Rotterdam, j 6075 

tbr, v. d. Vliet, Amsterdam, . 4609.26 
Nov.: het bouwen van twee 
J. Warnaars, onder beheer van 
Roijgcrs; ingek. 12 bilj., als 

f 6875.80 
» 5854.80 
B 4990 
B 4480 
B 4297 
» 3997 

Sluimer, 
ten Catc, 
J. Turin, 

_ F. Wijdevcld. 
Gegund. 

Noordicharweude, 3 Nov.: het bouwen van 
een schoollokaal aan de bestaande gemeente
school, aldaar; ingek. 7 bilj., als' 
R. Dirkmaat, Noordscharwoude, 
G. Joon, idem 
P. Levendig, St.-Maarten, 
J. v Zalinge, Oudkarspel, 
W. Vasbinder. Alkmaar, 
J. Dekker, St.-Maarten, 
J. Rezelman en W. de Heer, Nicuwe-

Niedorp, B 3872 
vliering).n. 3 Nov.: het restaureeren van 

het oude kerkgebouw der Ned. Hervormden te 
Oosterland; 
hoogste insehr. C. Kroon, Wieringen, ƒ 14,000 
minste •> W. Hermans, idem » 10.380 
Gegund. 

'u-Uiige. 4 Nov.: het herstellen en verbeteren 
van rijkstelegraallijnen in de afdeelin 
in 2 perceelen. 

Perc. 1, ingek. 7 hilj., als: 
G. v. Otterloo, Waddinksveen, 
P. v. Essen, Haai lemmcrliede-en-

Spaarnwoude, 
W. v. Dijk, Jutfaas, 
Th. Troost, Arcen, 

Venloo, 

ƒ 1439 

ƒ 25.240 
B 25,000 
B 22,960 
s 22,430 
B 21,780 
B 20,700 
B 20.587 
B 20,570 
B 20,249 
» 19.972 
B 20,700 

f 22,880 
» 19.700 
» 16.900 
B 17,250 

f 9724.96 
» 8045 
B 7749 

7800 

» 1397 
» 1300 
» 1224 
B 1095 
» 1075 
» 999 
» 1520 

K. Sneyders de Vogel, Schiedam, 
Ph. de ijjiinzo, Venloo, 
P. A. Bergmans, idem 
Raming 

Perc. 2, ingekomen 7 hilj., als: 
G. v. Otterloo, Waddinksveen, 
P. A. Bergmans, Venloo, 
Leon Well, Arcen, 
P. v. Essen, Haariemmerliede-cn-

Spaarnwoude, 
W. v. Dijk, Jutfaas, 
Th. Troost, Arcen, 
K. Sneyders de Vogel, Schiedam, 
Raming 

Middelburg, 4 Nov., onder beheer van het 
ministerie vnn waterst. enz.: lo. het driejarig 
onderhoud der zell'registreerende peilschalen te 
Borsele en Oost-Beveland en der rhksjieikchaal 
te Hoedekenskerke, hehoorende tot de zeewerken 
in ile provincie Zeeland; ingek. 2 hilj., als: 

per 
A. J. de Muijnk. te Borsele, 
A. Foudraine, B Goes, 
Raming 

2o. het driejarig onderhoud van de aanleg- en 
losplaats voor visschers in den Brakman bij de 
Isabcllasluis, hehoorende tot de havenwerken in 
de provincie Zeeland; ingekomen 2 bilj., als: 
L. Koole, te Neuzen, f 2100 
D. Tholcns, • idem » 2058 
Raming B 2460 

Oud-Beierland, 4 Nov.: het ophoogen van 
het terrein der pomp- en (iltenverken, 'hei- en 
betonfundeering enz... ten dienste der waterlei-
dimr te Oud-Beierland, onder beheer van den 

te Groningen, / 1495 
B idem B 1387 
B idem B 1379 
B idem B 1378 
B idem B 1377 
B idem B 1335 
B idem B 1313 
B idem a 1308 
B idem B 1293 
» idem B 1266 
» idem • 1250 
B idem B 1244 
B Hoogkerk, B 1198 
B Groningen, » 1185 

K n a c l i e d è , 3 
woonhuizen rooi
den architect II. 

F. Hofman, 
Reudink, 
Laininerink, 

L. Geerling, 
W. Lazondor, 
J. G. Tonics Hz., 

te Enschedé, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 2275 
B 2175 
B 2170 
B 1788 
B 1784 
» 1762 

ƒ873 
» 850 
• 615 

» 797 
B 783 
B 729 
» 610 

i 940 

|uar. 
ƒ 465 

446 
450 

architect F. 
M. Bok, 
J. v. d. Vlugt. 
J. Klein, 
J. Kampsteeg, 
W. II. Swets, 
W. Zonneveld, 
S. Bakker, 

Smit, 
Gegund. 

A. de Jongh; ingek. -
te Vlaardingen, 

t, B Dordrecht, 
B Sliedrecht, 
» Giesendam, 
B Hardinksveld, 
B Kralingen, 
B Sliedrecht, 
B Oud-Beierland 

als: 
ƒ 6320 
B 5110 
» 4720 
» 4409 
B 4400 
B 4380 
B 4347 
» 4261 



B I J V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 12 NOVEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 14 NaT. 

'•-Hage, te 11 uren, door het best. van de nuamlooze vennootschap: 
Haagsche plateelbakkerij Rozenburg, in het fabrieksgebouw aan den 
Zuid-Binnensingel: het afbreken van woningen en het maken van een 
hoofdgebouw. Aanw. gehouden. 

Haarlem, te 12 uren, door de directie der Haarlemsche Katoen
maatschappij: het maken van een gemetselde brug over dc Garen-
kokerstraat. 

lieventer, tc 8 uren, bij Barendscn, voor de lirma J. P. Coelingh& 
Zonen: het afbreken en wederopbouwen van hun perceel, gelegen aan 
de Assenstraat. Aanw. gehouden. 

Meppel, te 6 uren, in het logement van Beudeker: het afbreken van 
2 bestaande en het bouwen van 3 nieuwe woningen. Aanw. gehouden. 

Loinieker (Ov.), door de Lonneker steenbakkerij: het bouwen van 
een woonhuis aan het bestaande kantoor, van eene loods enz. Aanw. 
te 9 uren. 

Dinsdag, IS Nov. 
'••Rosen, te 10 uren, door burg. en weth.: 
lo. het verrichten van grondwerken ten behoeve der stedelijke gas

fabriek, op het terrein aan de westzijde van den straatweg van s-Bosch 
naar Vucht; 

2o. het maken van twee kuipen voor gashouders. 
Aanw. gehouden. (Zie advert, in n9. 46.) 
's-Roscb, te 10 uren, door burg. en weth.: het opruimen van ondiep

ten in de westelijke gracht, deel uitmakende van de rivier de Bommel. 
Inl. bij den gemeente-architect. Aanw. gehouden. (Zie advert, in »•. 45.) 

Wateringen (Z.-H.), te 12 uren, door het best. van den droogge-
maakten Wateringveldschen polder, in het koffiehuis van J. de Boer: 
het wederopbouwen van den afgebranden schepradwatermolen van dien 
polder. Inl. bij J. P. van den Berg, te Delft. Bilj. inzenden bij den 
secretaris H. YV. Hetman. 

Amsterdam, te 1 uur, door regenten van het R.-K.Maagdenhuis, in 
het lokaal d'Geelvinck, Singel 530: het bouwen van het St.-Elisabeth-

Ï;esticht voor ongeneeslijke zieken, aan de Mauritskade, te Amsterdam, 
nl. bij den architect A. C. Bleijs, aldaar. (Zie advert, in n°. 44.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 468. het maken van een 
hoofdgebouw met daarmede iii-verband-staande werken op de halte 
Grubbenvorst—Klooster. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2830. (Zie advert, 
in »°. 44.) 

Dordrecht, door het best. der vereeniging »de kerkelijke kas": het 
bouwen van een hulpkerk op een terrein, gelegen aan de Miiijs-va.ii-
Holystraat, te Dordrecht, inl. oij P. Ponsen, vest 195. Aanw. gehouden. 

Echten (Friesl.), door het best. van den Veenpolder, bij den vice-
voorzitter M. A. Klijnsma: het uitruimen van een ouden en het daar
voor in dc plaats stellen van een nieuwen houten duiker, onder den 
bodem der Middenvaart. Aanw. gehouden. 

Woensdag, IB Nev. 
's-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de uit

voering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baardwijkschen overlaat met de rijkssluis in de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk, met het onderhoud van die werken van 1 Jan. tot en met 
31 Dec. '88, benevens voor het zoo noodig leggen in 1888 der zomer-
sluiting in genoemden overlaat. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, 
te 's-Hage, den ingenieur Verweij, te Vucht en den opzichter Van Enst, 
te lleusden. Aanw. gehouden. Raming f 2550. 

Eist (Geld.), te 11 uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren van 6 schoolbanken; 
to. het doen van herstellingen aan- en het leveren en stellen bij het 

postkantoor van een gebouwtje tot berging van haardasch en vuilnis; 
3o. het leggen van een nieuw aardenbuizen riool, in de Dorpstraat, 

nabij het postkantoor. Aanw. gehouden. 
Nijmegen. te 11 uren, door regenten van het oud-burgergasthuis, in 

genoemd gesticht: het maken van eene oevervoorziening, aan een ge
deelte uiterwaard, gelegen aan den rechteroever der rivier de Maas, 
onder Neerasselt, even boven het Graafscheveer, bestaande in het 
maken van 280 M> stroomlaag en 1500 M* rijsbeslag, en liet leveren en 
verwerken van 200 M' steenpuin. 

Neede (Geld.), te 12 uren, voor rekening van A. P. ter Weeme, in 
het logement van G. H. ten Iloopen, aldaar: het bouwen van een 
heerennuis met bijbehoorende werken, op een terrein, gelegen aan den 
straatweg naar Eibergen. Aanw. 16 Nor., te 12 uren. 

Bolsward, te 12 uren, door burg. en weth.: het verluwden van 
de brug dc Zwaantjespost en het leveren en plaatsen van leuningen van 
gesmeed ijzer. Aanw. gehouden. 

Nijmegen, te 3 uren, door den architect D. Semmelink, namens 
Card van Rosendael, iu hotel Bellevue: het verbouwen van zijne maga
zijnen aan de Broerstraat 

Donderdag, 17 Nev. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijkszee-
en havenwerken op het eiland Marken, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl, bij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Keurenaer, te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming/ 8000 
per jaar. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: aan het 
gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de werken 
van het Krabbersgat, behoorende tot de havenwerken in Noord-Holland. 

Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenaer, te 
Hoorn. Aanw. gehouden. Raming / 5000 per jaar. 

Middelburg, te l ' / i uren. door het polderbest. van Walcheren, in 
de Abdij A no. 52: a. het leveren van 350,000 stuks straatklinkers, b. 
het leveren van 10,000 stuks ijuenastkeien. 

Breda, in het kofliehuis van C. Simons: het stukadoorwerk van het 
in-aanbouw-zijnd gereformeerd burgerweesbuis, te Breda. Inl. bij den 
aannemer J. Sehulier. 

Vrijdag, 18 Nov. 
's-Bosch, te lO'/s uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijks-
haven- en rivierwerken te Willemstad, met de zclfregistrcerendc peil
schaal aldaar en die te Steenbersche Sas, behoorende tot de havenwerken 
in de provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, 
den ingenieur Van Nes van Meerkerk, te Breda, en den opzichter Fischer, 
te Moerdijk. Aanw. gehouden. Raming ƒ 9150 voor drie jaar. 

Groningen , te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van dc beide 
statenzijlen, behoorende tot de zeewerken in de provincie Groningen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur en den op
zichter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. gehouden. Raming f 1400 
per jaar. 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het 
jaagpad langs de Aa, van Nieuwe-Statenzijl tot Nieuweschans, behoo
rende tot dc werken der Binnen- en Buiten-Aa, in de prov. Groningen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den ingenieur en den opzich
ter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. gehouden. Raming /' 3900. 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den rijks-
watermolen, staande aan de Bimien-Aa, nabij Nieuweschans, in de 
provincie Groningen. Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den 
ingenieur en den opzichter Bauer, beiden te Groningen. Aanw. gehouden. 
Raming J 2152. 

Ambt-Doetichem, te 12 uren, door burg. en weth.: het doen van 
het wegwerk op den Doetichem—Varseveldschen grintweg, ged. '88. 

Zeveuaar, te l t uren, door den architect H. J. L. Ovink tc Doeti
chem , bij Ilebbe op de Geldersche waard: het amoveeren van twee 
bestaande schuren, het bouwen van een varkensschuur, het bouwen van 
een vee- en korenschuur, benevens eenige werkzaamheden aan een 
bestaande schuur, korenberg en woonhuis. Aanw. 18 Nov.. te 11 uren. 

Zwolle, te 12 urer., dcor het prov. best var. Pvernisoli het drie-
jarig onderhoud der schutsluis te Blokzijl, van 1 Jan. '88—31 Dcc. '90. 
Raming ƒ 270 per jaar. Aanw. gehouden. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best. van Overijscl: het drie
jarig onderhoud der brug over de Linde te Kuinre, den weg van 
Kuinre naar Slijkenburg en de brug over de Tusschenlinde te Slijken-
burg, van 1 Jan. '88—31 Dec. '90. Raming j 342 per jaar. Aanw. 
gehouden. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best. van Uvcrijsel: het drie
jarig onderhoud van het traject over dc rivier de Vecht, tusschen het 
Lichtmiskanaal en liet kanaal de Nieuwe Vecht, van 1 Jan. '88—31 
Dec. '90. Raming j 232 per jaar. Aanw. gehouden. 

Maandag, 11 Nov. 
Maastricht, te 10' '.L uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het gedeeltelijk vernieuwen der 
Michielsbrug over dc Roer te Roermond, behoorende tot de werken van 
den rijks-grooten weg der le klasse Maastricht—Nijmegen. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaar, beiden te 
Maastricht. Aanw. 14 Nov. Raming ƒ 14,500. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
administratiekantoren en van 2 beltbazenwoningen op het terrein, be
stemd voor asch- en vuilnisbelt, aan de Kostverloren wetering. (Zie 
advert, in «°. 46.) 

Gorichem, te 2 uren, door burg. en weth.: het leveren, franco op 
den wal te Gorichem, van 300,000 stuks harde vlakke grijze straatklin
kers. Waalvorm le soort, waarvan 50,000 stuks te leveren binnen 14 
dagen na de gunning en de overige op de eerste aanschrijving in den 
loop van het jaar '88. 

Borchem (N.-Kr.), te 2 uren, bij Th Hartjes: het bouwen van een 
woonhuis met daaraan verbonden achterhuis binnen de gemeente 
Berchem, met bijlevering van alle materialen enz. Inl. bij den timmer
man J. II. Sijnen, aldaar. Aanw. 21 Nov., tc 10 uren. 

Dinsdag, 11 Nov. 
Alkmaar, tc 12 uren, door burg. en weth.: de levering van: 
lo. 150,000 vlakke straatklinkerwaalmoppen, Rijn- of Vechtstcen 

(Waalvorm); 
2o. 140,000 Ben-ahinkeion. 
Bilj. inzenden uiterlijk 21 Nov., vóór 12 uren. 
Heteren (Geld.), te 1 uur, door burg. en weth.: het verbouwen en 

vergrooten van <it: openbare school, aldaar. Inl. bij de bouwkundigen 
W. en R. de Vries, V Wageningen. Aanw. 22 Nov., te 10'', uren. 

Utrecht, te 2 tjreri. door dc maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aait het avitraalbureau: bestek no. 467, het leggen der tweede 
spoorbaan t\isschen de stations Kruiningen en Middelburg, liet wijzigen 
en uitbreiden der sporen en wissels op de tusschengelegen stations en 
het verrichten van bijkomende werken, ten behoeve van den spoorweg 
van Rozendaal naar Vlissingen. Aanw. 14 Nov., te 8', uren, te Krui
ningen. (Zie advert, in «». 44). 

Utrecht , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen aan het centraalbureau: bestek no. 116, de levering van eiken 
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wisselhout en eiken brugliggers, in 6 perceelen, ten behoeve van het 
vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. (Zie advert, in «°. 45.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. bestek no. 117, de levering van stalen spoorstaven, stalen lasch-
en onderlegplaten, stalen schroefbouten en ijzeren haakbouten, in 2 
perceelen, ten behoeve van den spoorweg Luik—Limburg; 

2o. bestek no. 118. levering van eiker, dwarsliggors, in 5 perceelen, 
ten behoeve van den spoorweg Luik—Limburg; 

So. bestek no. 119, de levering van eikenhout voor wissels cn kruisin
gen, ten behoeve van den spoorweg Luik-Limburg. 

Inl. aan het centraalbureau. (Zie advert, in «°. 45.) 
Woensdag, 3 3 Nov. 

Heemstede (N.-IL), te 1 uur, door burg. en weth.: de verdieping van 
eenige vaarten in die gemeente, te zamen ter lengte van 3200 M, 

Vrijdag, 2ft Nov. 
'u-Bosch, te lO'/j uren door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijkshaven-
en rivierworken te Moerdijk, behoorende tot de havenwerken in de 
provincie Noord-Brabant, Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den 
ingenieur Van Nes van Meerkerk, te Breda, en den opzichter Fischer, 
te Moerdijk. Aanw. 18 Nov. Raming ƒ 5900 per jaar. 

Leeuwarden, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Kiestrazijl, 
op het kanaal van Leeuwarden naar Harlingen, behoorende tot de 
luuUUÜwerken in de provincie Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur en den opzichter Wind, allen te Leeuwarden. Aanw. 18 
Nov. Raming voor drie jaar ƒ 1600. 

Leeuwarden, te 12 uren. door het ministerie van waterst.enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de rijks-
sluizen, behoorende tot de zeewerken in Friesland, in drie perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te Leeuwarden, voor perc. 
1 bij den opzichter Wind, te Leeuwarden, voor perc. 2 bij den opzichter 
Ten Doesschate, aldaar, en voor perc. 3 bij den opzichter Oddens, te 
Sneek. Aanw. 18 Nov. Raming: perc. 1 /' 3250. perc. 2 J 7170, perc. 
3 /' 2100. 

Oud-Beierland, te 12 uren, door den directeur der oud-Beierland-
sche waterleidingmaatschappij, in het logement »de oude Hoorn": het 
leveren en leggen der gegoten-ijzeren buizen en hulpstukken, het 

filaatsen der afsluit-, brandkranen enz., ten dienste der waterleiding, 
nl. bij den architect F. A. de Jong, te Schiedam. Aanw. 18 Nov., 

te 12 uren. 
Zaterdag, l O Nov. 

Leek (Fr,), te 12 uren, door burg. en weth.: het afbreken van de 
bestaande en bouwen van nieuwe scholen te Leek, Tolbert. Zevenhuizen-
beneden en Zeven huizen-boven. met onderwijzers woningen te Tolbert, 
Zevenhuizen-beneden en Zevenhuizen-hoven. Inl. bij den architect J. 
Siccama. te Leek. Aanw. 23 Nov.. te 10 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de schip
brug, liggende over de rivier de Lek, tusschen Vreeswijk en Vianen. 
Inl. bij den waarnemend hoofd ingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Bleckmann, te Utrecht. Aanw. 19 Nov. Raming ƒ 22,170. 

Utrecht, te 2 uren, dooor het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de Keulsche vaart in 
de prov. Utrecht, ged. '88. Inl. bij den waarnemend hoofdingenieur, te 
Haarlem, en den ingenieur Bleckmann, te Utrecht. Aanw. 19 Nov. Ra
ming ƒ 3050. 

Utrecht, te 2 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het gekanali
seerde gedeelte van den Hotlandschen Usel. Inl. bij den waarnemend 
hoofdingenieur, tc Haarlem, en den ingenieur Bleckmann, te Utrecht. 
Aanw. 19 Nov. Raming ƒ 13,000 per jaar. 

Maandag, 2S N»v. 
Groningen, te 12 uren, door den ontvanger der registratie en 

domeinen, iu het kofliehuis fan Veening, aan de Grooteinarkt: het 
slechten van het oostelijk gedeelte der voormalige linie on de hoogte 
van Helpman, bij Groningen. Inl. bij den opzichter G. Ros, aldaar. 
Aanw. 26 Nov., te 11 uren. (Zie advert. /» n°. 46.) 

Dinsdag, XO Nov. 
Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland; het maken 

van eene dooi"siujding in den rijksstraatweg bij Akkrutn, tot verbetering 
van het vaarwater van Sneek naar Akkrum, en het maken van de 
draaibrug, wachtei-swoning en bijkomende werken. Inl. bij den hoofd
ingenieur, tc Leeuwarden. Aanw. 28 Nov., te 11.5 uren te Akkrtun. 
Raming ƒ28,175. 

Woensdag, 3 0 Nov. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluis en bijbehoorende werken nabij den Groenen
dijk bewesten Utrecht, en voor het onderhoud van het verruimde en 
het omgelegde gedeelte van den Vaartschcn Rijn onder de gemeenten 
Jutfaas en Vreeswijk, prov. Utrecht, ged. '88, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede, in twee perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en den 
ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. 23 Nov., sameiikomst aan 
de draaibrug, te Jutfaas, te 1 uur. Raming: perc. 1 / 520, perc. 2 
f 6050. 

'«•Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen van twee schutsluizen en het maken van bijbehoorende werken 
nabij den St.-Antoniedijk ouder de gemeente Diemen, prov. Noord-
Holland, 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. 23 
Nov.. te 12 uren. Raming ƒ 1,130.000. 

'o-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
levering en verwerking van 3000 M ' hallaststeeu aan eenige rijksrivier
werken op de Maas. lui. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage, 
den ingenieur Verweij, te Vucht, en de opzichters Willems, te Maastricht, 
en Droste, te Roermond. 

Donderdag, I Dec. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der groote eu 
andere rijkswegen in de provincie Noord-Holland, in 5 perceelen. Inl, 
bij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Welcker, 
te Alkmaar, en Üc Hruiju, te Amsterdam. Aanw. 24 Nov. Raming per 
jaar: perc. I f 17,276, perc. 2 f 10,307, perc. 3 f 6123, perc. 4 f 11.250. 
perc. 5 ƒ «000. 

Vrijdag, 1 Dee. 
Middelburg, te 10 nren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van d i 
rijks waterleidingen bewesten en beoosten het kanaal van Neuzen, ged. 
'88, '89 cn '90. In), bij den hoofdingenieur in het He district, te Mid
delburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 24 en 26 Nov. Raming 
J 6070 per jaar. 

's-Beseh, te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verlengen van eene wisselplaats op 
de Zuidwillemsvaart, provincie Noord-Brabant Inl. bij den hoofdinge
nieur in het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, 
en den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. Aanw. 25 Nov. Raming f 3000. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van de houten be
schoeiing langs dc noordzijde van de Willemshaven, te Harlingen. Inl. 
bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te Leeuwarden, en den opzichter 
Visser, te Harlingen. Aanw. 25 Nov. Raming f 18,550. 

Maandag, A Dec. 
's-Hage, te 11' : uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de groote 
en andere rijkswegen in de provincie Zuid-Holland, ged.'88—'90, in acht 
perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district en den in
genieur te 's-Hage, den ingenieur, te Brielle, en voorts bij de opzichters 
La Fontijn, te Gorichem, voor perc. 1; Brak, te 's-llage, voor porc, 2 en 
3; Kooreman, te Nieuwenhoorn. voor perc. 4: Kooreman. te Alfen, voor 
perc. 6; Iimmuun, te Dordrecht, voor perc. 6, 7 en 8. Aanw. 28 Nov. 
Raming per jaar: perc. 1 / 6500, porc. 2 f 16,000, perc. 3 ƒ 14,600, 
perc. 4 ƒ 6150, perc. 5 f 18,000, perc. 6 f 4100, pare. 7 ƒ 12.450, perc. 
8 / 14,500. 

s-Hage, te WL uren. door het ministerie van waterstaat enz.: aan 
het geboouw van liet prov. best.: het driejarig onderhoud van de over
laten in den Waaldijk boven Gorichem, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers eu verdere werken. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
10 district, den arrondissements-ingenieur, beiden te 's-Hage, en den 
opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw*. 28 Nov. Raming ƒ 6500 
Iter jaar. 

'a-Hage, te llllt uren. door het ministerie van waterstaat enz.: aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het Zederik-
kanaal met bijbehoorende werken en het rij kss toom gei naai aan den 
Arkelschen dam. prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
10 district, den arrondissements-ingenieur, beiden te 's-Hage, enden 
opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw. 28 Nov. Raming f 61,000 
per jaar. 

Donderdag, H Dec. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rgks-
havenwei-ken te Medemblik, provincie Noord-Holland. In!, bij tien 
waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenaer, 
te Hoorn. Aanw. 1 Dec. Raming / 2000 per jaar. 

Vrijdag, m Der. 
's-Bosch, te lO'/j uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het piov. best.: de voortzetting der verhooging van den 
rijks-groot en weg der 2e klasse no. 4, van 's-Hoscli naar de rivier de 
Maas in de richting naar Utrecht prov. Noord-Brabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch. den ingenieur Schuurman, 
te Vucht, en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 2 Dec. Raming 
/ 14,500. 

's Botch, te 10'/s uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van negen gesmeed-ijzeren 
balansen voor bruggen ou>r de Zuidwillemsvaart, prov. Noord-B ra bant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, tc 's-Bosch, den ingenieur 
Schuurman, te Vucht, en de opzichters Pommeé, te Aarle-Rik3tel, en 
Weehuizen, te 's-Bosch. Aanw. 2 Dec. Raming / 10.460. 

Maandag, 12 Dec. 
's-llage, te 11' .j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het pro*, best.: het driejarig onderhoud van den 
Zwartcwualschcn dijk en het Briclschc spui water op het eiland Voorne, 
in twee perceelen, behoorende tot de zeewerken in de provincie Zuid-
Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, den 
arrondissements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter Kooreman, te 
Nieuwenhoorn. Aanw. 5 Dec. Raming per jaar: perc. I f 900, perc. 
2 ƒ 550. 

s-Hage, te 11>/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gpbouw van liet prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
dijk- en oeverwerken bij Hellevoet-.luis en de beide Hoornsche hoofden 
aan den Oudenhoornschen zeedijk, behoorende tot de zeewerken in de 
prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 
s-Hage, den arrondissements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter 
Kooreman, te Nieuwenhoorn. Aanw. 5 Dec. Raming t 4350 per jaar. 

's-llage, te 11' , uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de dijk
en oeverwerken om de voormalige rijks-quai-antaineplaats op het eiland 
de Tiengemeten, behoorende tot de zeewerken in de prov. Zuid-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 10 district te 's-Hage, den arrondis
sements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter Bouwmann, te Dordrecht. 
Aanw. 5 Dec. Raming j 2600 per jaar. 

Woensdag, 14 Dee. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

vormen van een gedeelte rivier tusschen de Dussensche Gantel en het 
Holleke, nabij Keizersveer, onder de gemeenten Waspik Dussen en 
Raamsdonk, prov. Noord-Bra bant, behoorende tot de werken voor het 
verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. Tul. aan het bureau 

1,270,000. , . , m : m s t c r i e van waterst. enz.: liet 
: . . H . g e , te 11 ^ J ^ ^ ' ï n ^ ^ i t i e ï van te tóieepvaart-

maken van een woningblok voor het ^ ' ^ X a m X n k , prov. W 
sluis nabj Keizersveer onder de « ^ ^ . ^ " e n v : l n ' d e uitmonding 
Brabant, behoorende ot ^ ^ ^ ^ J ^ voor dc verlegg ng 
der rivier de Maas Inl. aai het , 2 a a l l l i e t 

van den Maasmond, te s-Uoscli. Aanw. i • <^, 
directieverblijr nabij Keizersveer. Raming f 10,410. 

Vrijdag, l « nee. 
c n l n e e n te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
Groningen , te au « , driejarig onderhoud van de rijks-

ningon-W.nneweer van n . « ^^gw. £ D £ Ltagl* 

V A N 

AANBESTEDINGEN. 
l i e e r s u . i i . 25 Oct.: het bouwen van een 

nieuwe stelphuizing. onder beheer van den 
architect M. K. de Jong; ingek. 15 bilj 
VV T. Naula, Hijlaard, 
J . Koopmans, Goónga, 
J . Jansma, Hallum, 
.1. L., Eppinga, Lippenhuizen, 
P. J. Vonk, Ureterp. 
D. Braatsma. Berlikum, 
J . Bos, Twijzel, 
I. v. Kampen, Akkrum, 
S. Smits, Berlikum, 
W. Mienstra, 't-Meer, 
S. Timinenga. Oosterend, 
II. J. Beek, Brachten, 
Y. Timmenga, Ytons, 
G, Lanting. Deersum, 
S. de Boer en Eppinga, Lippenhuizen, 
Raming ruim 

Teterlngen, 30 Oct.: het bouwen van twee 
woonhuizen op een terrein gelegen aan den 

als: 
f 14.020 
» 14.794 
I 12,940 
n 12,745 
» 12,682 
» 12,392 
» 12,100 
• 11.985 
» 11,898 
I 11,793 
» 11.695 
» 11,676 
» 11,477 
ii U.428 
. 10,784 

12,000 

te Harlingen, 
» idem 
» idem 
l idem 
R idem 
» Almenum, 
• Achluin, 
l Midlum, 

Zandberg, gem. Tcteringen, voor E. dc Kok, 
aldaar, onder beheer van den architect J. A. 
Oomes, te Breda; gegund aan 0. Siemons, tc 
Ginneken, voor f 3348. 

Harlingen. "31 Oct.: het houwen van vier 
nieuwe woningen voor rekening van »de Ver
eeniging tot verschaffing van betere en gezonder 
woningen aan den arbeidersstand"; ingekomen 
8 bil|., als: 
K. Ilagedoorn, 
A. Xauta, 
J. Huisman, 
L. J. Strak. 
A. Sluik, 
,T. de Jong. 

i l i . Westra, 
G. Anema, 
Gepuild, 

Wieringen, 3 Nov.: het restaureeren van de 
kerk te Oosteiïand; ingek. 6 bilj., als: 
j C. Kroon, te Wieringen, J 14,000 
De Vries, > idem • 12,000 
De Waard en Wijker, • Helder. > 11,550 

J 6010 
» 5899 
» 5740 
» 5733 
i> 5487 
> 5525 
» 5430 

4980 

lleirt , 8 Xov.: het driejarig onderhoud der 
gemeentewerken; tot nadere aankondiging uit
gesteld. 

Utrecht, 8 Nov.: het maken van een maga-
zijntje voor olie en lampen en het inrichten 
van het voormalig stovenlokaal tot gereserveerde 
privaten, op het station Breda, der Staatsspoor
wegen; ingek. 9 bilj.. als: 
W. M. en J. Simons, te Breda 

idem 
idem 

J. Poppen, 
M. Poppen, 
W. Hermans, 

. Wieringen, » 10,990 
» idem » 10,892 
a idem • 10,380 

3 perceelen en massa; ingekomen 3 bilj., als. 

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 

R. A. v. d. Veen, Terwispel, 
H. H. Smit, Almenum, 
G. Bouwer, Gorredijk 

f 6800 
5705 
7800 

perc. 2 perc.3 

ƒ 4500 
3772 
6800 

f 1280 
" 1S92 

1800 

massa iboksloot 

ƒ 12,200 
10.619 
10,490 

ƒ 450 
420 
400 

MJincgcn, 5 Nov.: het afbreken van een 
gebouw aan de Nonnenplaats cn het wederop
bouwen tot tabaksfabriek, voor rekening van 
Gehr. Noordnijn. onder beheer van den architect 
J. Knoops Jr.: ingek. 5 bilj., als: 
C. Vorburgh Jr., te Nijmegen, / 5975 
A. Beuming. » idem * 5599 
J. S. Grandjean en Teunissen, • idem » 5445 
J. v. linik. I. » idem i 5320 
J. Teunissen, » idem » 5089 
Gegund. 

Nijmegen, 5 Nov.: het afbreken van perceel 
no. 29 aan de Grooteinarkt, te Nijmegen, en het 
wederopbouwen van een winkelhuis met boven
woning en werkplaats, onder beheer van den 
architect D. Scininclink; minste inschr. L. II. 
van Benthem, te Nijmegen, voor f 18,797, 

l ie l i ' / . i j l , 7 Nov.: het uitvoeren van bestra
tingen in dc gemeente Delfzijl; ingekomen 5 
bilj.. als: 
J. Rietetna en Joh. Hietema. Delfzijl, 
G. Bakker en II. Bos, idem 
H. v. Dijk, Groningen en J. F. de 

Vries, Snul.Ie, 
W. Schenkel en H. Schenkel. Farmsum, 
W. Scheltens, Delfzijl, en J. Lammerts, 

Farmsum, 
Gegund. 
Raming 

Winterswijk. 7 Nov.: het verbouwen van een 
woon- en winkelhuis, aldaar; ingek. 5 bilj., als-

8.050 
7,713 
7.160 

ƒ 359 
. 350 

» 349 
» 349 

. » 333 

365 

te Winterswijk, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 2130 
, 2050 
> 1990 
» 192" 
» 1680 

J. B. Sellink, 
G. W. Tocbes, 
H. J. te Siepe, 
C. Terhaar, 
G. J. Renskcrs, 
^ p p e m e e r , 7 Nov.: het bouwen eener dubbele 
behuizing voor H.Bouman, aldaar; ingekomen 8 

W f e * te Sappemeer, E . E. Warnders, 
B . v. Eerden, 
S. Klaassen, 
G. Pentinga, 
E. Schreuder, 
J . Beneker, 
i. Dieters, 
M. Tijms, 
G e £ ' " l ï age . 7 Nov.: de levering van materieel 

oor dc Staatsspoorwegen ter Sumatra s Wcst-

j Ten-Post, 
» Sappemeer, 
» Zuidbroek. 
» Sappemeer, 
» idem 
• Foksham, 
» Sappemeer, 

ƒ 2775 
> 2659 
> 2584 
» 2473 
» 2445 
» 2398 
» 2368 
.. 1976 

kust: lo. bestek IX, waterkranen, standpoinpen 
en gegoten-ijzeren pijpen; ingek. 10 bilj., als: 
Koniukl. fabriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, J 12,285 
E. H. Begeiiiann, Helmond, » 11.916 
G. F. Douriorst. Rotterdam, » 11,180 
Soc. annr.. de la Meuse, Luik, » 10.700 
E. en .1. Halot & Co., Brussel, » 9,285 
Gebr. Figee, Haarlem, i 9,220 
Ned. Stoombootmaatschappij. Rotterdam,» 8,825 
Veuve A. Frederix. Luik, » 
L. J . Enthoven & Co., 's-Hage, » 
II. H. Baijer, Rotterdam. » 

2o. benêl X. gekoppelde en enkele water 
bakken; ingek. 10 bilj., als: 
Bremers Schiffsbaugcselschaft, Bremen, ƒ 15,970 
Koninkl. fabriek van sloom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, » 14,520 
Gute Holiiiungshiittc, Oberhausen, » 12.350 
P. Druschon. Luik, » 11,750 
Gebr. Figee, Haarlem, » 10,9112 
E. II. Begemann. Helmond, » 10,700 
Ned. Stoombootmaatschappij, Rotterdam,» 10,187 
L. J. Enthoven & Co., 's-llage, » 9.926 
E. cn J. Halot ft Co.. Ilrussel, » 9.740 
Veuve A. Frederix. Luik, » 8,780 

Hilversum. 8 Nov.: het leveren van school
banken, kachels en gordijnen, ten dienste van 
de te vergrooten school aan de Schoolstraat, 
onder beheer van den gemeente-architect J. 
Rietbergen; ingek. 12 bilj., als: 
M. A. Spiekerman, Amsterdam, 
II. Vermeer, Utrecht. 
G. v. d. Kolk, Hilversum, 
J. A. Hui, Watergraalsmeer, 
W. Meijer, Hilversum, 
J. v. d. Brul, idem 
J. Koolman, Hillegom, 
G. Seppen, Hilversum, 
R. Mouw, idem 
D. Kuiper, idem 
T. Schram, Blarikum, 
J. C. F. Zweesaardt, Hilversum 
Gegund. 

Ho nerd a in . 8 Nov.: het bouwen van een 
woonhuis aan den Binnenweg, voor rekening van 
W. A. KraussJz., onder beheer van den architect 
G. A. van der Wilde; ingek. 3 bilj., als: 
P. Vcrmeijden Az., te Botterdam, f 16,840 
II. Manneken, » Vlaardingen, > 14.850 
P. Com It. » Rotterdam, » 14,517 

ƒ 2455 
A. Verhagen & Zonen, » idem » 2233 
T. Kessels. » idem » 1974 
M. v. Zevenbergen, » idem » 1883 
G. v. d. Velden. » idem » 1800 
F. D. Bruglernans, - Rozendaal, » 1789 
A. Jansen, » Hedel, » 1730 
A. v. Ilezik, > Kerkdriel. » 1719 
C. v. Stuijvenberg, » Geldcrmalsen, » 1647 
.1, Schuller, » Raamsdunk, » 1598 
Raming » 1800 

Amsterdam. 8 Nov.: het bouwen van 15 
woningen aan de Lijnbaansgraclit bij de Elands-
graebt, voor rekening der bouwmaatschappij 
Concordia, onder beheer van den architect w. 
Hamer (onderhands); minste inschr. Ph. A. 
Warnen, voor f 19,725, aan wien het werk is 
gegund. 

'a-Hage, 9 Nov.. onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het maken van 
een prikkengat met bijbehoorende werken, nabij 
Maassluis, een en ander in verband met de ver-
-uimiiig van het Scheur; ingek. 17 bilj, " u ' 

M. Bot, Vlaardingen, 
B. v. d. Hoeven, idem 
C. de Jong Jz., Hardinksveld, 
C. Versteeg, Hardinksveld, 
W. H. Swets, idem 
L. Kalis Kz.. Sliedrecht, 
M. L. Veenenbos, Brielle, 
C. Visser Gz„ Sliedrecht, 
A. v. d. Heroën Az.. Hardinksveld. 
I. Velgersdijk, Kralingen, 
G. Beenhakker Gz., Sliedrecht, 
B. Voordendag Az., Dordrecht, 
B. de Waerd, Nieuwenhoorn, 
P. Zanen Hz., Ammci'Stol, 
H. .1. Nederhorst, Gouda, 
W. Zonneveld, Kralingen, 
J. Lagendijk Jr., Nieuwhclvoet, 
Raming 

., als: 
f 34,950 
» 34.670 

31,986 
> 31.643 
» 31,390 
» 31,350 
» 31,319 
» 31.300 
» 31.296 
» 31.000 
» 30,753 
» 30,738 
» 29,850 
» 29,500 
» 29.343 
» 29.240 
» 28.487 

3:1.000 
2o het leveren en verwerken van stoitsteen 

on de («.zinking aan den rechteroever van de 
rivier het Mallegat, onder de gemeente Dubbel
dam; ingek. 8 bilj., als: 
M. C. Hofman Az.. Sliedrecht, 
T. Volker. Dordrecht, 
\V. Volker. Sliedrecht. 
B. Voordendag Az., Dordrecht 
D. Volker. Dordrecht, 
P. Langeveld Pz., Hardinksveld, 

f 1500 
» 1409 
» 1030 
» 990 
u 980 
r> 979.40 
> 949 
i, 930 
» 856 
» 842 
» 840 
» 798 

f 11.400 
» 10.900 
» 10,880 
» 10,782 
» 10.600 
» 10,641 
» 10.573 
» 10.400 

11,700 
Ilillen. Grave, 

C. Roskam Jz„ Sliedrecht, 
Raming 

Seuien, 9 Nov.: het maken van werken tot 
noververdodighig van den «ihm.tcusen pokla 
Nieuwe-Seuzen; ingekomen 13 bilj., als-

f 19,197 
» 18.950 C. D. Bolier, Scherpenisse, 

M. Adriaansen, Sas-van-fient, 
C. F. v. Fraeijenhove, Neuzen, 
B. den Exter v. d. Brink, Krabben

dijke, 
P. A. v. d. Velde, Neuzen, 
D. Tholens, idem 
II. Klaassen, Zaamslag, 
C. de Wilde Az„ Kattendijke, 
M. v. d. Hoek, Neuzen, 
L Koole, idem 
J. v. Eek, Hardinksveld, 
J. Tollenaar, Neuzen, 
A. v. d. Beek, Zaamslag, 
Raming 

Aalsmeer. 9 Nov., voor rekening der ge
meente: lo. het driejarig onderhoud der wegen 
en kunstwerken; ingek. 3 bilj.; minste inschr. 
A. G. v. d. Heuvel, te Haarlemmermeer, voor 
/' 12,794. 

2o, het eenjarig onderhoud der scholen en 
onderwnzerswoningen; ingekomen 5 bilj ; minsts 
inschr. \V. Mulder, te Aalsmeer, voor ƒ 904. 

18,750 

18.579.97 
18,576 

, 18,500 
i 18,500 
i 18,488 
I 18,420 
» 18.336 
» 18,000 
. 17,997 
. 17,920 
, 18,779.96 
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enz.; So. het leveren van ( t o e k a T t o u W e H e m W ^ h f ? ^ ! : hc'nmee!>. ringmunr, hekwerken 
St-Jozefsgcstieht; ingek. 21 bilj!, als: l e d , k a n t e n . l n 8 perceelen, alles ten dienste van het 

B I J V O E G S E L 

Inschrijvers en woonplaats. perc perc 2 

/ 13.15 
938 

1014 
915 
935 

1021 
885 
828.50 

890 

ƒ 1925 
1787 
1795 
2015 
1385 
1816 
1972 

1395 

massa van 
perc. 1 en 2 

Wed. F. v. d. Schoot, 
J . C. v. d. Meercndonck, 
M. Heijllen. 
C. Lepelaars, 
J . H. Lepelaars, 
A. v. d. Aa, 
P. F. Duzee, 
J . Horvers, 
C. v. Eijck, 
Janssen Weijers, 
J. Brouwers, 
P. H. Versteijnen, 
F. Blomjous, 
W. v. Gorp, 
W. de Bresser, 
M. A. Stoops, 
J. Baks, 
F. v. Semineren, 
Panhuijzen Stoops, 
P. J. Ditvoorst Schrijvers, 
J. v. d. Pas, - I 

Gegund: perc. 1, J. Horvers, perc. 2, P. F. Duzee, perc. 3, J. Baks. 
Willemsoord. 9 Nov.: het uitbaggeren van 

het zuidelijk- en van eenige plaatsen in het 
noordelijk gedeelte van het natte marine-dok, 
aldaar; ingek. 10 bilj.; 

per M» 
hoogste inschr. B. Boon, Helder, ƒ 0.78 
minste i G. D. v. Doorn, Amsterdam,» 0.64'/i 

Groningen, 10 Nov.: het verbouwen van 
twee huizen aan den Singel B 95, te Groningen, 
onder beheer van den architect K. Hoekzema; 
ingek. 14 bilj., als: 

1 te Groningen 
» idem 

idem 

perc.3 

ƒ 2930 
2702 
«730 
3030 
2270 
2644.50 ƒ321 

2795 
2350 
3210 455 
2748 
2850 
2285 _ — 315 

— 290 
— 340 
— 313.80 
— 440 
— 338.60 

A. Lichteveld, Bergen, 
Wed. H. C. Janssen, Maasbracht, 
Jozef Wijnhoven, Vierlingsbeek, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 8888 
» 8149 
» 7968 
» 7717 
» 7673 
» 7623 
» 7480 
» 7394 
» 7363 
t 6989 
» 6959 
« 6827 
> 6666 
» 6131 

A.°Wichers, 
P. Zijlstru, 
D. S. Diddens, 
A. Schreuder, 
E. Peters, 
E. W. Wietzetna 
J. H. Muller, 
D. Dalmolen, 
J. lbelings, 
W. Pleizier, 
D. Jansen, 
H. Meijer, 
M. Scheen, 
K. v. d. Laan, 
Gegund. 

Drie brugge (gem. Langeruigeweide), 10 Nov.: 
het bouwen van een dokterswoning met koets
huis, paardenstal en schuur, voor rekening der 
gemeente Langeruigeweide, onder beheer van 
den architect M. C. van Wijngaarden, te Oude 
water; ingek. 16 bilj., als: 
H. Manneken, te Vlaardingen, 
H. Brouwer. » Leerdam, 
H. J. Nederhorst, » Gouda, I 

» idem 1 
D Zoeterwoude, » 
» Bodegraven, • 
* Vleuten, i 
» Waarder. s 

Langeruigeweide, > 

L. Coppes, V e n l o o , 
P. M. Freulich, Broekhuizervorst, 

f 6763 
'» 6745 
• 6690 
» 6450 

. - .jl • , . i . - i f t [ i m i i T ï i i [ S | , r, 6190 
A. Korting, Bergen, • 5768 

Drunen, 10 Nov.: het maken eener aarde-
baan en het met keien bestraten van twee 
wegen, in 2 perceelen en in massa. 

Perc. 1, Papesteeg, lang 1046 M.: ingek. 1 
bilj., van A. de Kort, te Baardwijk, voor ƒ7649. 

Perc. 2, Wolfshoek, lang 1684 M.; ingekomen 
1 bilj., van 11. J. Dekkers, te Baardwijk, voor 
ƒ 11,394. Massa; ingek. 12 bilj., als: 

i i . • G. j . Jaarsveld, 
J. v. d. Dungen 
C. D. Kleijn, 
J. C. Schonk, 
H. v. Stokkum, 
H. Timmers, 
G. J. Metsers, 
J. v. Oijen, 
T. Otte, 
Th. v. d. Zee, 
Van der Linden, 
A. de Kort, 

W. de Jong Wz. 
J. N. v. Tilburg, 
W. v. Ingen, 
L. J . de Rooij, 
J . v. Leeuwen, 
VP. de Kramer e n n 7 1 * vanger 
ƒ• f• W. Dessing, ,, Gouda, 

Hekendorp, 
» Polsbroek, 
f Oudewater, 
» IJselstein, 
» Waarder, 
» i d e m 

J. Vermeer, 
J. Teeuw, 
H. Hogervorst, 
J. de Groot, 
H. de Hoog, » 
J. P. Boot, , 
Gegund. 

^ ^ V ^ S T e ^ 
per jaar 

/ 9450 
» 9360 

ƒ 11,137 
» 9,749 
» 8,979 
» 8,885 
» 8,272 
» 7,790 
» 7,788 

7,738 
7,667 
7,525 
7,490 
7,300 
7,227 
7,158 
7,100 
8,974 

G. D. v. Doorn, 
J. Oldenburg, 
Gebr. v. d. Meer, 
H. H. Smit, 
C Bos Az., 
M. Daalder, 
Raming 

» 8700 
» 8490 
» 8050 
> 9600 

te Amsterdam, 
» Bergen. 
» Harlingen, 
» Almenum, 
» Dordrecht, 
» Terschtllng, 

n i e ^ T S ' < t k W S T " . h « <«™en "ee°üer 

1 M °f?n{,TP8clen, , - 9 g , B 

| M a S : « B ^ * 
« • de la Roij, Kessel, J 

te Silvolde, 
• 's-Bosch, 
» Nieuwkuik, 
» Oostenvijk, 
» Vlijmen, 
» Meppel, 
» Ginneken, 
» Nijmegen, 
» Helmond, 
» Vechel, 
» 's-Bosch, 
> Baardwijk, 

f 25,655 
» 24,715 
» 21,900 
» 21.078 
> 20,299 
» 20,274 
» 19.997 
» 19,495 
» 19,360 
» 19,250 
» 18,994 

18.736 , " - j - , » » o , | ö 
Arnhem, 11 Nov.: het aanbrengen en onder

houden van eene beplanting met opgaande eike
en lindeheesters langs den rijks-grooten weg 
der 2e klasse, van Westervoort naar de Pruisi
sche grenzen; ingek. 6 bilj.. als: 
K. C. Bischoil' Tulleken, te Heerde, 
G. J. Groot, » St.-Anna, 
J. Smits, » Naarden, 
W. B. Wigman, » Arnhem, 
W. K. Schubert, » Naarden, 
II. J. Kaak, > Silvolde, 

Bovendien is 1 biljet terzijde gelegd. 
Raming 

's-Bosch, 11 Nov.: het uitbreiden van het 
rijks-archiefgebouw te 's-Bosch; ingekomen 8 
bilj., als: 

te 's-Bosch, f 42,800 
» Tilburg, » 41,997 
I Zalt-Bommel, . 40,857 

ƒ3210 
» 3210 
> 3030 
> 2993 
» 2990 
> 2384 

f 3252 

W. M. v. Beckum, 
L. de Rooij, 
' J. Metz, 

A. v. Ravenstein, 
Th. H. Dirks, 
W. A. G. Jansen, 
F. J. Olivier, 
C. v. Straaten, 
Raming 

's-Bosch, 
» idem 
» Utrecht, 
» Gemert, 
» Utrecht, 

• 40,033 
> 39,790 
» 39,240 
• 39,200 
» 88,960 
> 41,265 

Leeuwarden, 11 Nov.: het baggeren vaneen 
KWtwJï 2TÏÏ> TJ°nZe'< ™ ^ het Schoter-
VOOr J m ' n S t < ! r ' A ' d e L a " g e ' 

Raming t j j 8 * 
Bovendien 1 bilj. van onwaarde, 

i ••T,l*' 1 1 'N*? v ' : h e t driejarig onderhoud van 
inge? 6ïmX™ 1 6 mkW'™-

. , . per jaar. 
te Meppel, f 2 874 
» Blokzijl. , 28Sü 
» Steenwijk, ., 2786 
• Stad-Vollcnhove, » 2640 
» Lemmer, > 2636 
•i Zwolle, 2688 

» 2675 

Otten, 
G. T. Smit, 
F. Aberson, 
C. F. Seidel, 
A. A. de Lange, 
K. A. v. d. Berg, 
Raming 

Middelburg', 11 Nov.: het uitnemen van de 
binnenvloeddeuren en het inhaiigen van de twee 
in reserve liggende vloeddeuren van de groote 
sluis van het kanaal doop Walcheren tcVeere; 
ingek. 2 bilj., alsi 
D. Bijl, tc Vlissingen, f 4800 
J. v. d. Hoek, » Middelburg, » 2860 
Raming » 2600 

Amsterdam, de levering en plaatsing van 
pl. m. 260 M. ijzeren hekwerk om het concert
gebouw te Amsterdam, onder beheer van den 
architect A. L. van Gendt (onderhands); minste-
inschr. de firma Oosterink en Schut, voor/9600. 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 19 NOVEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 21 N O T . 

Maastricht, te 10'/» uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het gedeeltelijk vernieuwen der 
Michielsbrug over de Roer te Roermond, behoorende tot de werken van 
den rijks-grooten weg der le klasse Maastricht—Nijmegen. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 7e district en den ingenieur Bekaar, beiden te 
Maastricht. Aanw. gehouden. Raming ƒ 14,600. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
administratiekantoren en van £ beltbazenwoningen op het terrein, be
stemd voor aseh- en vuilnisbelt, aan de Kostverloren wetering. (Zie 
advert, in n". 46.) 

's-llage, te 1 uur, door burg. en weth.: het leveren en stellen van 
eenige meubelen in het politiebureau aan het Alexandersplein, aldaar. 

Gorichem , te 2 uren, door burg. en weth.: het leveren, franco op 
den wal te Gorichem, van 300,000 stuks harde vlakke grijze straatklin
kers, Waalvorm le soort, waarvan 60,000 stuks te leveren binnen 14 
dagen na de gunning en de overige op de eerste aanschrijving in den 
loop van het jaar '88. 

Berchem (N.-Br.), te 2 uren, bij Th Hartjes: het bouwen van een 
woonhuis met daaraan verbonden achterhuis binnen de gemeente 
Berchem, met bijlevering van alle materialen enz. Inl. bij den timmer
man J. II. Sijnen, aldaar. Aanw. 21 Nov., te 10 uren. 

Deventer, te 2 uren, ten huize van Barendsen, voor A. van Harte 
Mz.: het bouwen van een woonhuis in zijn tuin, gelegen aan de Worp. 
Aanw. gehouden. 

Breda, door den architect H. C. Eligh: het afbreken en wederop
bouwen van drie huizen met verdiepingen, wijnkelder, paardenstal en 
remise, met bijlevering van alle materialen. Aanw. gehouden. 

Dinsdag. XI Nov. 
Velp, te 10 uren, in het koffiehuis van de Wed. Tersteeg: het bou

wen van een woonhuis nabij den vijver in Beekhuizen, te Velp. Inl. 
bij den architect F. Kortlang J.Ez., te Velp. 

Alkmaar , te 12 uren, door burg. en weth.: de levering van: 
lo. 150,000 vlakke straatklinkerwaalmoppen, Rijn- of Vechtsteen 

(Waalvorm); 
So. 140,000 Ben-ahinkeien. 
Bilj. inzeuden u.ieilijk 21 Nov., vóór 12 uren. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 467, het leggen der tweede 
spoorbaan tusschen de stations Kruiningen en Middelburg, het wijzigen 
en uitbreiden der sporen en wissels op de tusschengelegen stations en 
het verrichten van bijkomende werken, ten behoeve van den spoorweg 
van Rozendaal naar vlissingen. Aanw. gehouden. (Zie advert, in n°. 44.) 

Utrecht , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen aan het centraalbureau: bestek no. 116, de levering van eiken 
wisselhoiit en eiken brugliggers, ih 6 perceelen, ten behoeve van het 
vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. (Zie advert, in n'. 45.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: 

lo. bestek no. 117, de levering van stalen spoorstaven, stalen lasch-
en onderlegplaten, stalen schroefbouten en ijzeren haakbouten, in 2 
perceelen, ten behoeve van den spoorweg Luik—Limburg; 

2o. bestek no. 118, levering van eiken dwarsliggers, in 5 perceelen, 
ten behoeve van den spoorweg Luik—Limburg; 

3o. bestek no. 119, de levering van eikenhout voor wissels en kruisin
gen, ten behoeve van den spoorweg Luik-Limburg. 

Inl. aan het centraalbureau. (Zie advert, in n°. 45.) 
Nieuweramstel 1 de nog benoodigde ophooging van de wegen langs 

de veertig perceelen aan de Ringkade, Overarnstelkade en Dwarsstraten, 
gemeente Nieuweramstel. 

Woensdag, 23 Nov. 
Heemstede (N.-II.), te 1 uur, door burg. en weth.: de verdieping van 

eenige vaarten in die gemeente, te zamen ter lengte van 3200 M. 
Groningen, te 7 uren, door L. Smit, in het café »de Pool": het 

maken van een pui met balkon voor zijn huis. Inl. bij de architecten 
Wegerif en Huurman. Aanw. gehouden. 

Donderdag, 14 Nov. 
Ede (Geld.), te 12 uren, door den bouwkundige L. van Zoelen Hz., 

namens G. J. C. Cavaljé, in het logement ide Posthoorn": het bouwen 
van een heerenhuis met bijbehoorende werken. Aanw. 21 Nov., te 
11 uren. 

Enkhulaen, te 1 uur, door burg. en weth.: het vernieuwen van 
de Drommedarisbrug. Aanw. 22 Nov., te 11 uren. Raming ƒ 1858. 

Delfzijl , te 7 uren, door den architect K. S. Haijkens Cz., ten huize 
van II. J. Nieboer: het bouwen van een burger woonhuis te Delfzijl. 
Aanw. te 8 uren. 

Breda, te 8 uren, door den architect J. A. Homes, in het koffiehuis 
van L. J. Horward: het bouwen van twee woonhuizen op een terrein, 
gelegen aan de Middenlaan, aldaar. Aanw. 21 Nov. 

Vrijdag, 2 » Nov. 
'a-Bosch, te lO'/j uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijkshaven
en nvierwerken te Moerdijk, behoorende tot de havenwerken in de 
provincie Noord-Brabant Inl. bij den hoofdingenieur, te 's-Bosch, den 
ingenieur Van Nes van Meerkerk, te Breda, en den opzichter Fischer, 
te Moerdijk. Aanw. gehouden. Raming / ' 5900 per jaar. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der Kiestrazijl, 

op het kanaal van Leeuwarden naar Harlingen, behoorende tot de 
kanaalwerken in de provincie Friesland. Inl. bij den hoofdingenieur, 
den ingenieur en den opzichter Wind, allen te Leeuwarden. Aanw. ge
houden. Raming voor drie jaar / 1600. 

Leeuwarden, tu 12 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de rijks-
sluizen, behoorende tot de zeewerken in Friesland, in drie perceelen. 
Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te Leeuwarden, voor perc. 
1 bij den opzichter Wind, te Leeuwarden, voor perc. 2 bij den opzichter 
Ten Doesschate, aldaar, en voor perc. 3 bij den opzichter Oddens, te 
Sneek. Aanw. gehouden. Raming: perc. 1 / 3250, [ere. 2 / 7170, perc. 
8 f 2100. 

wud-Bclcrland, te 12 uren, door den directeur der oud-Beierland-
sche waterleidingmaatschappij, in het logement »de oude Hoorn": het 
leveren en leggen der gegoten-ijzeren ouizen en hulpstukken, het 

Ïilaatsen der afsluit-, brandkranen enz., ten dienste der waterleiding, 
nl. bij den architect F. A de Jong, te Schiedam. Aanw. gehouden. 

Delft, te 6 uren, door het R.-K. parochiaal armbest, in de bestuurs
kamer van het R.-K. meisjesweeshuis aan den Oude-Langendijk: de 
uitbreiding der St-Hippolytusstichting aan het Oude Delft no. 203, door 
bijvoeging van het huis no. 205. Inl. bij den architect J. H. Tonnaer, 
aldaar. 

Delnum (Fr.): het afbreken van het boerenhuis, in gebruik bij T. 
P. Hornstra, en het bouwen van eene stelphuizing. Inl. bij den architect 
W. C. de Groot, te Leeuwarden. Aanw. 21 Nov., te 1 uur. 

Zaterdag, 2 » Nov. 
Wlssckerbe (Zeel.), te 10'/, uren, door het best. der waterkeering 

van den calamiteusen polder vliet.', in de directiekeet: het uitvoeren 
van buitengewone werken lot dijksverbetering aan de waterkeering 
van bovengenoemden polder. Aanw. 23 Nov., te 1 uur. 

Leek (Gr.), te 12 uren, door burg. en weth.: het afbreken van de 
bestaande en bouwen van nieuwe scholen te Leek, Tolbert, Zevenhuizen-
beneden en Zevenhuizen-boven, met onderwijzerswoningen te Tolbert, 
Zevenhuizen-beneden en Zevenhuizen-boven. Inl. bij den architect J. 
Siccama, te Leek. Aanw. 23 Nov., te 10 uren. 

Wavcrveen (N.-H.), te 12 uren, door H. 1. H. van der Heijden, bij 
de Wed. van der Poel: het bouwen van een boerenwoning. Inl. bij den 
architect Gulden, te Zalt-Bommel. Aanw. 26 Nov., tell uren. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de schip
brug,- liggende snu «Ie rivier dc Lek, tusschen Vreeswijk en Vianen. 
Inl. bij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur 
Bleckmann, te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming ƒ 22,170. 

Utrecht, te 2 uren, dooor het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhoud van de Keulsche vaart in 
de prov. Utrecht, ged. '88. Inl. bij den waarnemend hoofdingenieur, te 
Haarlem, en den ingenieur Bleckmann, te Utrecht. Aanw. gehouden. Ra
ming ƒ 3050. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van het gekanali
seerde gedeelte van den Hollandschen IJsel. Inl. bij den waarnemend 
hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Bleckmann, tc Utrecht. 
Aanw. gehouden. Raming ƒ 18,000 per jaar. 

Maandag, 18 Nev. 
Groningen, te 12 uren, door den ontvanger der registratie en 

domeinen, in het koffiehuis van Vcening, aan de Grootemarkt: het 
slechten van het oostelijk gedeelte der voormalige linie op de hoogte 
van Helpman, by Groningen. Inl. bij den opzichter G. Ros, aldaar. 
Aanw. 26 Nov., te 11 uren. (Zie advert, in »'. 46.) 

Dinsdag, 2 » Nev. 
Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: het maken 

van eene doorsnijding in den rijksstraatweg bij Akkrum, tot verbetering 
van het vaarwater van Sneek naar Akkrum. en het maken van de 
draaibrug, wachterswoiiing en bijkomende werken. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Leeuwarden. Aanw. 28 Nov., te 11.5 uren te Akkrum. 
Raming ƒ28,175. (Zie advert, in n'. 47.) 

Utrecht, te 2 uren, door dc maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 471, het maken van drie 
seinhuizen op het station Rozendaal. Inl. aan het centraalbureau. Aanw. 
24 Nov., te 11 uren. (Zie advert, in n: 47.) 

Woensdag, Nev. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluis en bijbehoorende werken nabij den Groenen
dijk bewesten Utrecht, en voor het onderhoud van het verruimde en 
het omgelegde gedeelte van den Vaartschen Rijn onder de gemeenten 
Jutfaas en Vreeswijk, prov. Utrecht, ged. '88, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede, in twee perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en den 
ingenieur Kemper, beiden te Utrecht Aanw. 23 Nov., samenkomst aan 
de draaibrug, te Jutfaas, te 1 uur. Raming: perc. 1 ƒ 520, perc. 2 
ƒ 6050. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen van twee schatsluizen en het maken van bijbehoorende werken 
nabij den St.-Antoniedijk onder de gemeente Diemcn, prov. Noord-
Holland, 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. 23 
Nor., te 12 uren. Raming / 1,180,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
levering en verwerking van 3000 M ' ballaststeen aan eenige rijksrivier-
werken op de Maas. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
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den ingenieur Verweij, teVuclit, en de opzichters Willem*, tc Maastricht, 
en Droste, te Roermond. 

Breda, te 11 uren, door den kommandant in het .le genie-kom
mandement, in bet kofliehuis «het Hof van Holland": het verbeteren van 
het fort aan de bovcnsluis (verbetering van de positie van Willemstad). 
Bilj. inzenden uiterlijk 21) Nov., vóór 3 uren. Aanw. 24 Nov., te 1 uur. 
Raming ƒ 27,100. 

Donderdag, 1 Dec. 
Haarlem , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der groote en 
andere rijkswegen in de provincie Noord-Holland, in 5 perceelen. Inl, 
bij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Welcker, 
te Alkmaar, en De Bruijn, te Amsterdam. Aanw. 24 Nov. Raming per 
jaar: perc. 1 f 17,276, perc. 2 f 10,307, perc. 3 ƒ 6123, perc. 4 f 11,260. 
perc. 6 ƒ 9000. 

Moergestel (N.-Br.), te 11 uren, door den architect Leo Goijaerts, 
te Tilburg, in het koffiehuis de Zwaan: de vergrooting van het bestaande 
liefdegesticht te Moergestel, met bijlevering der bouwstoll'en. Aanw. 
24 Nov., te II uren. 

Zaandam, te 1 uur, in het café Suisse: het bouwen van een pak
huis bij de stoomrijstpellerij de Phoenix, aldaar, oostzijde aan den Zaan, 
in 2 perceelen, voor rekening van Com. Kamphuijs, aldaar. Inl. bij den 
architect S. J. H. Trooster B.llz., te Zwolle. 

Lemmer: het afbreken van het boerenhuis, in gebruik hij .1. Bosnia, 
te Oosterzec, en het bouwen van een stelphuizing. Inl. bij den opzichter 
L. van der Hoff, te Lemmer. Aanw. 25 Nov., te 11 uren. 

Vrijdag, 1 Dec. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov, best.: het driejarig onderhoud van de 
rijkswaterleidingcn bewesten en beoosten het kanaal van Neuzen, ged. 
'88, '69 en '90. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Mid
delburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 24 en 26 Nov. Raming 
ƒ 6070 per jaar. 

'•-Bosch, te lO'/j uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best. i het verlengen van eene wisselplaats op 
de Zuidwillemsvaart, provincie Noord-Brabant. Inl. bij den hoofdinge
nieur in het 0e district, té's-Bosch, don ingenieur Schuurman, te Vucht, 
en den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. Aanw.25 Nov. Raming ƒ3000. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het vernieuwen van de houten be
schoeiing langs de noordzijde van de Willemshaven, te Harlingen. Inl. 
bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te Leeuwarden, en den opzichter 
Visser, te Harlingen. Aanw. 25 Nov. Raming ƒ 18,550. 

Zaterdag, S Dcc. 
II eere ii vee ii . te 12 uren, door burg. en weth. van Schoterland: het 

verbouwen van vier scholen, als: tc Jubbega-Schurcga, Oudehorne, 
Mildam en Rotsterhaule, benevens het bouwen eener school te Oude-
schoot. Aanw. 24 Nov., te 10 uren te Oudeschoot en te 12 uien te 
Mildam; 25 Nov., te 11 uren te Oudehorne en te 2 uren te Jubbega-
Schurcga; 26 Nov., te 11 uren te Rotsterhaule. 

Maandag, ft Doe. 
's-Hage, te 11", uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van liet prov. best: net driejarig onderhoud van de groote 
en andere rijkswegen in de provincie Zuid-Holland, ged. '88—'90, iu acht 
perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district en den in-
jatrjenr te 's-llage, den ingenieur, te Brielle, en voorts bij dc opzichters 
.a Komijn, te Gorichem, voor perc. Ij Brak, te 's-Hage, voor perc. 2en 

8; Kooreman, te Nieuwenhoorn, voor perc. 4; Kooreman, te Alfen, voor 
perc. 5; Baumann, te Dordrecht, voor perc. 6, 7 en 8. Aanw. 28 Nov. 
Raming per jaar: perc. 1 / 6500, perc. 2 f 16,000, perc. 3 / 14,600, 

- ƒ 1&\000, perc. 6 f 4100, perc. 7 / 12,450, pi 

E 

perc. r rc. 4 ƒ 6150, perc. 5 
/ 14.500. 
• Hage, te l l ' L uren, door het ministerie van waterstaat enz.: aan 

het geboouw van liet prov. best: het driejarig onderhoud van de over
laten in den Waaldijk boven Gorichem, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers en verdere werken. Inl. bij den hoofdingenieur in hét 
10 district, den arrondissements-ingenieur, beiden te 's-llage, en den 
opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw. 28 Nov. Raming / 6500 
per jaar. 

's-llage, te l l ' / j uren. door het ministerie van waterstaat enz.: aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van het Zederik-
kanaal met bijbehoorende werken en het rijksstoomgcuiaal aan den 
Arkelschen dam, prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
10 district, den arrondissements-ingenieur, beiden te 's-llage, cn den 
opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw. 28 Nov. Raming ƒ 51,000 
per jaar. 

Amsterdam, te 2 uren, door de Hollandsche ijzeren spoorwegmaat
schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegeliouw: bestek 
no. 415, het maken van den onderbouw en het maken, leveren cn op
stellen van den bovenbouw eener draaischijf van 13.50 M. middellijn op 
het stationseinplacement te 's-Hage, in 2 perc. Raming: perc. 1 ƒ 3 2 0 0 , 
perc. 2 f 4200. (Zie <i<«>«7. in n°, 47.) 

Dinsdag, « Dcc. 
Utrecht , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoir-

wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 106, levering van stalen 
tandplatcn met klemwiggen, in 2 perceelen, ten behoeve van het ver
nieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. aan het centraalbureau. 
(Zie advert, in n". 47.) 

Utrecht, tc 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: bestek no. 108, leveren en inkepen 
van platte eikenhouten dwarsliggers, in 4 perceelen, ten behoeve van 
het vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. aan het centraalbureau. 
(Zie advert, in n°. 47.) 

t l re, ht , te 2 uren. door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalluiicau: bestek no. 120, leveren en inkepen 
van eikenhouten dwarsliggers, in 10 perceelen, ten behoeve van liet 
vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. aan het centraalbureau. 
(Zie advert, in n°. 47.) 

Woensdag, 7 Dec. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluizen en bijbehoorende werken te Nichtcvecht, 
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. 80 
Nov., te 12 uren. Raming / 2400. 

Donderdag, 8 Dee. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud der rijks-
havenwerken te Medemblik, provincie Noord-Holland. Inl. bij den 
waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenaer, 
tc Hoorn. Aanw. 1 Dec. Raming / 2000 per jaar. 

Vrijdag, • Dec. 
's-Bosch, te 10'/, uren, door het ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het piov. best: de voortzetting der verhooging van den 
rijks-grooten weg der 2e klasse no. 4, van 's-Bosch naar de rivier de 
Maas in dc richting naar Utrecht, prov. Noord-Brabant. Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, 
te Vucht, en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 2 Dec. Raming 
f 14,500. 

's-Bosch, te 10'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van negen gesmeed-ijzeren 
balansen voor bruggen over de Zuidwillemsvaart, prov. Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, tc 's-Bosch, den ingenieur 
Schuurman, te Vucht, en de opzichters Pommcé, te Aarle-Rik3tel, en 
Weeliuizen, te 's-Bosch. Aanw. 2 Dec. Raming / 10,460. 

Maandag, 12 Dec. 
's-Hage, te 11'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van den 
Zwartewaalschen dijk en het Brielache spuiwater op liet eiland Voorne, 
in twee perceelen, behoorende tot de zeewerken in de provincie Zuid-
Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-Hage, den 
arrondissements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter Kooreman, te 
Nieuwenhoorn. Aanw. 6 Doe. Raming per jaar: perc. I ƒ 900, perc. 
2 f 550. 

s-Hage, tc l l 1 / , uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van net prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
dijk- en oeverwerken bij Hellevoetsluis en de beide Hoornsche hoofden 
aan den Oudenhoornschen zeedijk, behoorende tot de zeewerken in de 
prov. Zuid-Holland, inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 
's-llage. den arrondissements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter 
Kooremau, te Nieuwenhoorn. Aanw. 5 Dec. Raming '* 4350 per jaar. 

's-Hage, tc 11 1 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de dijk
en oeverwerken om de voormalige rijks-quarantaineplaats op het eiland 
de Tiengemetcn, behoorende tot de zeewerken in de prov. Zuid-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 10 district, te 's-Hage, den arrondis
sements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter Bouwmann, te Dordrecht. 
Aanw. 5 Dec. Raming ƒ 2600 per jaar. 

Woensdag, 14 Dcc. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

vormen van een gedeelte rivier tusschen de Dussensche Gantel en het 
Holleke, nabij Keizersveer, onder de gemeenten Waspik Dussen en 
Raainsdonk, prov. 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. 
7 Dec, te 12 uren, aan net directieverblijf nabij Keizersveer. Raming 
1,270,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van een woningblok voor het sluispersoneel van de scheepvaart-
sluis nabij Keizersveer. onder de gemeente Raainsdonk, prov. Noord-
Brabant, behoorende tot dc 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. 7 Dec, te 12 uren, aan hot 
directieverblijf nabij Keizersveer. Raming f 10,410 

's-Hagc, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een dubbele ijzeren basculebrug over de in-aanbouw-zijnde 
schutsluis nabij de algemeene begraafplaats te Gorichem, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van 
Amsterdam met dc Merwede, bil. bij den hoofdingenieur Wellan, te 
Utrecht, en den sectie-ingenieur Ramaer, te Gorichem. Aanw. 7 Dec, 
te 11 uren. Raming / 23,300. 

Vrijdag, 1 » Dce. 
's-Bosch, te 10'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het aanbrengen en onderhouden van 
beplantingen op de rijkswegen van 's-Bosch over Tilburg naar de Bel
gische grens, van Best over Eindhoven naar de Belgische grens cn van 
VBosch tot de rivier de Maas in de richting op Utrecht, prov. Noord-
Brabant Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den 
ingenieur Schuurman, te Vucht, en de opzichters Brouwer, te Vucht 
en Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 9 Dec. Raming ƒ 3000. 

's-Bosch, tc 10',, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het maken van steenglooiingen tegen 
de huitenbeloopen der Diezedijkcn, tot voortzetting van de werken tot 
verbetering van het kanaal de Diezc. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den 
opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 9 Dec. Raming ƒ 2100. 

's-Bosch, te lO'/i uren, door het ministerie van waterst, enz,, aan 
het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden van 
beplantingen op de dijken langs de Zuidwillemsvaart, prov. Noord-
Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6c district, te 's-Bosch, den 
ingenieur Schuurman, te Vucht, cn den opzichter Weeliuizen, tc 's-Bosch. 
Aanw. 9 Dec. Raming / 1830. 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan het 
gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de rijks-
groote wegen en van dc verspreide rijksbruggon in dc prov. Groningen, in 
drie perceelen en in massa. Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den 
ingenieur, te Groningen, en bij de opzichters Bauer, te Groningen, voor 
perc 1; Raammaker, te Groningen, voor perc. 2 en het gedeelte Gro
ningen—Wiiuieweer van perc. 3, en Stratingh, te Delfzijl, voor het 
gedeelte Winneweer—Delfzijl van perc. 3. Aanw. 9 Dec Raming per 
jaar: perc. 1 f 4570, perc. 2 ƒ 6990, porc. 3 ƒ 8770, massa ƒ 19,330. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Arnhem, 8 Nov.: het afbreken van het pand 

op den hoek van de Korenmarkt en de Luther-
schesteeg, te Arnhem, en het aldaar opbouwen 
van een woonhuis, voor L. Reigers, onder beheer 
van de architecten G. J. van Gendt en C. M. G. 
Nieraad, tc Arnhem; ingek. 10 bilj., als: 
G. Liefting, te Arnhem, f 15,478.16 
li . A. Roskam, * idem • 14,173 
Gebr. v. Daalen, » idem » 13,979 
J. H. v. Riel, » idem » 13,710 
H. v. d. Sand, • idem » 12,449 
J. P. Welsing, » idem » 11,790 
C. H. Hopaf, > idem » 11,621 
B. Bolder, • idem » 11,609 
J. v. Hurk, » Oosterbeek, » 11,449 
G. J. T. Barenbrug, » Arnhem, » 10,212 

In beraad gehouden. 
Aalsmeer, 9 Nov., voor rekening der ge

meente : lo. het driejarig onderhoud der wegen 
en kunstwerken; ingek. 3 bilj., als: 
A. den Breeden, te Haarlemmermeer, J 15,463 
Gebr. A. en J. v. 

d. Laarse, > Aalsmeer, » 14,345 
A. G. v. d. Heuvel Jz.,» Haarlemmermeer, » 12,794 

2o. het eenjarig onderhoud der scholen en 
onderwijzerswoningen; ingek. 6 bilj., als: 
Jae. v. d. Laarse, te Aalsmeer, ƒ 978 
C. Eigenhuis, » idem » 976 
J. Sturkenburg, » idem » 974 
J. en A. v. d. Laarse, > idem » 988 
W. Mulder, » idem • 904 

Abheude, 11 Nov.: het onder profiel brengen 
van den weg en waterkeering van Abkoude naar 
den Voetangel, lang ongeveer 3200 M., onder 
beheer van den ingenieur-architect E. G. Wen-
tink, te Schalkwijk; ingek. 12 bilj., als: 
J. Monster, te vreeswijk, 

J. Giebels en J. v. Servellen, Haarlem, ƒ 40,860 
W. A. v. Ainstel, Heemstede, » 89,200 
Gegund. 

Meppel, 14 Nov.: het afbreken van 2 be
staande en het wederopbouwen van 3 nieuwe 
woningen; ingek. 5 bilj., alsi 
B. Timmer, te Meppel, ƒ 3774 
A. Hazelaar, > idem » 3684 
J. Hesselingen, > idem > 8396 
H. Lambrechts, » idem • 3294 
P. G. Jans, » idem » 3069 

Luit nek er. 14 Nov.: het bouwen eener wo
ning, het vergrooten eener loods en eenige 
verdere werkzaamheden, ten behoeve van de 
Lonncker steenbakkerij; minste inschr. B. J. 
Turin, Enschedé, voor J 537. 

's-Hage. 14 Nov.: het af breken van woningen 
en het maken van een hoofdgebouw, voor de 
Haagsche plateelbakkerij; minste inschr. J. C. 
Dicrcks, te 's-Hage, voor ƒ 8150. 

Deventer, 14 Nov.: het afbreken en weder
opbouwen van het perceel der firma J. P. 
Coelingh & Zn., aan de Assenstraat; ingekomen 
12 biljetten; 
hoogste inschr. Steenbergen, Deventer, ƒ 7839 
minste > H. Fischer, idem » 6077 
Gegund 

Utrecht, 15 Nov.: bestek no. 468, het maken 
van een hoofdgebouw met daarmede in-verband-
staande werken op de Staatsspoorweg-halte 
Grubbcnvorst—Klooster; ingek 9 bilj., als: 
M. Dijks, 
J. Rievers, 
L. Coppes, 
J. Ververgaart, 
J. M. v. Gasselt, 
G. Rekkers, 
F. Paps, 
W. Wijnhoven, 
L. Lainly, 
Raming 

te Vierlingsbeek, 
Grubben vorst, 
Venloo, 
Tegelen, 
Venloo, 
Blerik, 
Venloo, 
Venraai, 
Venloo, 

ƒ 2751 
> 2748 
> 2650 
» 2650 
» 2637 
» 2570 
> 2580 
• 2413 
» 2387 

2830 

ƒ 72001 
i 5994I 
> 5988 
» 6984I 
» 5555 I 
» 5400 | 
» 5400; 
» 5290 
» 5245 ' 
» 5100 
» 5157 I 
» 4735 

J. v. Harpen, » Deil, 
P. Leenders, » Utrecht, 
W. v. Straten, » idem 
C. v. Soest, » Nieuweramstel, 
G. I), v. I loom, » Amsterdam, 
A. v. Kekem, » Gouda, 
M. Lakerveld, » Utrecht, 
H. de Jong Pz., i> Ammerstol, 
R. Schreuders, » Kolhorn, 
S. Bakker Az., » Sliedrecht, 
P. Zanen Hz., > Ammerstol, 
Gegund. 

Oldrnhsve, 12 Nov.: het aanleggen van eene 
begraafplaats en bijbehoorende werken te Olde
hove, onder beheer van den bouwkundige 
Schotanus, te Zuidhorn; ingek. 11 bilj., als: 
B. Kooi, te Zuidhorn, ƒ 2274 
H. Vormsma, » Grijpskerk, » 2230 
M. Bannink, t Noordwijk, » 2210 
J. Sipkens, » Niehove, n 2185 
S. Meijers, » Bedum, » 2130 
A. Huizinga, > Oldenhove, > 2083.90 
H. Smit, » Bedum, > 2050 
H. de Herder, > Groningen, > 1970 
R. Pathuis, » Garnwcrd, > 1905 
A. Los, i Bedum, » 1850 
H. Vogelzang, » Oldenhove, » 1675 
Gegund. 

Arnhem, 12 Nov.: het bouwen van een 
winkelhuis, bovenhuis en annexe van het huis 
Oeverstraat no. 10, voor rekening van W. A. 
Coopman Jr., onder beheer van den architect 
H. Th. Roelofs Jr.; ingek. 8 bilj., als 

Wateringen, 15 Nov.: het wederopbouwen 
van den afgebranden schepradwatermolen van 
den Watcringveldschen polder; minste inschr. 
P. van der Voort, te Wateringen en de Wed. J. 
A. Meiman, te Warmond, voor ƒ 13,289. 

Greenlee, 15 Nov.: het bouwen van een 
winkelhuis met bouwschuur, voor E. H. Iluvskes 
H.Gz., onder beheer van den ingenieur-architect 
Ar. R. Witkop, aldaar; onderhands gegund aan 
Gebr. Ililbers, te Groenloo, voor / 13,947. 

Dordrecht, 15 Nov.: het maken van eene 
hulpkerk, voor de vereeniging »de Kerkelijke 
1 ' ' • mgek. 12 bilj 

J. v. Riel, 
J. P. Welsing, 
Gebr. v. Daalen, » 
J. A. Koenders, • 
D. A. Roskam, » 
J. P. Rutten, o 
C. H. Hopaf, » 
M. Horsting cn W. J. 

G. Gribnau, » 
Gegund. 

Heemstede, 12 Nov. 

te Arnhem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

ƒ 8500 
> 7780 
» 7687 
> 7644 
• 7446 
» 6979 
» 6943 

» 6495 

het houwen van eene 
villa op het buitengoed »Soeka brentie" te 
Heemstede, onder beheer van dc architecten 
E. Scheltema li.Gzn., en J. Wolbers; ingek. 11 
bilj., als: 
D. A. Braakenburg, Haarlem, ƒ 60,700 
J. Slontoi s. idem » 50,480 
G. Hulsebosch, idem > 50.360 
D. II. Zeevat, Amsterdam, » 48,661 
A. Rinkeina cn J. S. v. Vclthuijsen, 

Haarlem, » 48.300 
B. Zuithof, idem I 48,135 
W. II. Struijs, Amsterdam, » 47,800 
M. v. Ommeren, Haarlem, » 46,913 
J. Verkoren, Voorschoten, i> 43,443 

kas' 
H. v.' d. Eist, 
J. Kooijinans, 
Schuldcrs cn Tas, 
Dijkerman en 

Buijzerd, 
J. P. F. Krans, 

Beiikcina, 
J. Huisman, 
P. v. Uriel, 
H. v. Pelt, 
C. J. Seijllert, 
J. Kampsteeg, 
A. v. d Ruit, 

als: 
te Dordrecht, 

i idem 
idem 

Breda, 
Dordrecht, 
Numansdorp, 
Rotterdam, 

i Dordrecht, 
i idem 
i idem 

Giesendam, 

ƒ 8867 
» 7519 
n 7492 

> 7447.99 
I 7381 
» 7055 
» 6789 
» 6781 

6580 
6398 
6275 

> ll.-l -Ambacht, > 6080 
Bovendien 3 biljetten van onwaarde. 
's-Besch, 15 Nov.: voor rekening der ge

meente: lo. bet verrichten van grondwerken 
ten behoeve der stedelijke gasfabriek, op het 
terrein aan de westzijde van den straatweg van 
's-Bosch naar Vucht. 

volgens het bestek 
A.B.enC. A. B.enD. 

A. Terwindt, West 
Paniierdeii, ƒ 69,500 

N. v. Haaren, 's-Bosch, 61,800 
P. H. de Bekker, Empel, 60,700 
A.v.d.Mcijden, Hardinksveld, 58,000 
W. F. Weijers, Tilburg, 49.700 
A. Geldens, Nijmegen. 48,900 

2o. het maken van twee kuipen voor gashou 
ders; ingek. 11 bilj., als: 
Th. Gustenhoven, Tilburg, 
A. Geldens, Nijmegen, 
.1. M. Gruijtcrs, Orten, 
A. P. P. Boel. Kialingen, 
C. v. Stuijvenberg, üeldermalsen 
G. A. v. Spanje, Rotterdam, 
L. de Rooij, Tilburg, 
A. Terwindt, West-Pannerden, 
A. v. Hezik, Kcrkdriel, 
Th. A. v. Ravenstein, 's-Bosch, 
C. v. Straaten Utrecht, 
M. Verhoeven, Prinscnhage, 
A. v. d. Meijden, Hardinksveld, 
M. Visser, Papendrecht, cn C. v. 

Wiel. Dubbeldam. 
3o, het opruimen van ondiepten in de westc 

lijke gracht, deel uitmakende van de rivier de 
Dommel; ingek. 4 bilj., als: 

ƒ 127,000 
111,800 

«7,300 
87,000 

ƒ 61,000 
» 60,700 
n 60.643 
> 60,570 
» 00,477 
o 59,980 
» 69,700 
» 59,600 
« 59,282 
» 58.973 
> 58,498 
> 58,200 
» 67,600 

63,288 

J. v. Vuuren, Zalt-Bommel, J 9840 
M. Verhoeven, Prinsenhage, » 8540 
P. H. de Bekker, Empel, » 8200 
N. v. Haaren, 's-Bosch, » 7849 

Gegund als volgt: grondwerken gasfabriek aan 
A. Geldens, Nijmegen, (volgens inschrijving A. 
R. en C.); kuipen voor gashouders aan M. Visser 
& Co., Papendrecht en Dubbeldam; opruiming 
van ondiepten in den Dommel, N. van Haaren, 
's-Bosch. 

Amsterdam, 15 Nov.: het bouwen van het 
St-Elisabethsgesticht voor ongeneeslijke zieken, 
aan de Mauritskade, voor rekening van het R.-K. 
Maagdenhuis, aldaar, onder beheer van den 
bouwmeester A. C. Bleijs, te Amsterdam; ingek. 
30 bilj., waarvan 2 van onwaarde, als: 

voor het hoofd- voor het 
gebouw paviljoen 

W. L. Leibbrandt. 
Amsterdam, ƒ 469,600 ƒ 23,900 

J. J. Boekholst, idem 466,900 27,000 
L. Vlasman, idem 464.730 19,MJ0 
W. Westerhof, Weesp, 451,000 
W. G. v. Berkum, 

Amsterdam, 
A. v. Liemt, idem 

446.800 
444.444 
443,000 
440,000 
439,000 

26.300 
17,400 
16.000 
18,800 

439,000 

438,000 

436,200 
436,000 
435,300 
424.424 

18,600 

20,400 
18,000 

22,000 
19.000 
17,000 
20.000 
20,400 

17,600 
17,000 
21,500 

16.600 
20,000 
19.300 
14,900 
17,584 
17.535 
18.700 

W. Voskuil, idem 
A. Paans. idem 
P. de Rooi, Tilburg, 
J. J . Goseling & Zn., 

Amsterdam, 
F. Rauijmakers, Nieuwer

amstel. 
A. Aalders, Amsterdam, 438,000 
A. Vos Rz.. idem 437,000 
E. l i . Helle, idem 436,584 
K. J. B. v. Damme, idem 
P. S. Reijnierse, idem 
N. Perquin, Berkel, 
H. R. Hendriks, Os. 
Cerlijn & Zn., cn A. J.de 

Haan. Amsterdam, 417,800 
B. v. Buuren, idem 413,177 
P. Rinks. Velzen, 411,250 
J. A. dc Bont cn Struijken, 

Utrecht, 410,240 
J. Slenter, Haarlem, 409,0110 
C. P. W. Dessing, Gouda, 408,300 
I. H. Jozef, Utrecht, 402,900 
.T. v. Grocnendaei, 's-Hage, 395,715 

dezelfde 393,716 
J. H. Vos Sr., Almeloo, 898,600 

Gegund aan J . v. Groenendael, te 's-Hage. 
massa, ingek. 2 bilj., als: 

W. Westerhof, Weesp, ƒ 468,880 
P. de Rooi, Tilburg, » 459,000 

's-Hage, 16 Nov.: dc uitvoering van herstel
lingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baardwijkschen overlaat met de rijkssluis in de 
oostkade van Waalwijk, met liet onderhoud dier 
werken van 1 Jan. tot en met 31 Dec. '88, be
nevens voor het zoo noodig leggen in '88 der 
zomersluiting in genoemden overlaat; ingek. 8 
bilj.. als: 
J. v. Vuuren, tc Zalt-Bommel, ƒ 2569 
A. Oerlemans, » Vrijhoeven-Kapel, » 2518 
H. J. Dekkers, » Baardwijk, > 2164 
Raming » 2550 

Deirt, 16 Nov.: het gedeeltelijk amoveeren 
en verbouwen van 2 panden aan liet Oosteinde, 
onder beheer van den architect II. G. Waanders; 
ingek. 8 bilj., als: 

te Rijswijk, ƒ 7646 
» idem u 7550 
• Delft, » 7500 
ii idem > 7500 
» idem • 7497 
» idem » 7496 
» idem > 7480 
» idem » 7477 
het verbouwen der maga

zijnen van Carel van Roscndael, aan de Broer-
sti"aat te Nijmegen, onder beheer van den 
architect D. Scmmelink; ingek. 8 bilj., als: 
J. S. Grandjan en W. H. 

Thunnissén, te Nijmegen, ƒ 4461 
A. Ueiiining, » idem » 4092 
J. v. Hinkel, > idem > 3960 
Gegund. 

Hoede, 16 Nov.: het bouwen eener villa met 
bijbehoorende werken op een terrein, gelegen 
aan den straatweg naar Eibergen; ingekomen 
8 bilj., als: 

te Wtatertwijk, 
> idem 
n Borkeloo, 
B Gelselaar, 
» Neede, 
» idem 
& Groenloo, 

Ei bergen, 

II. J. Valk, 
D. Huurman, 
W. N. v. Ipenburg, 
W. F. Schaap, 
J. 0. de Koning, 
L. J. v. Vondele, 
II. H. Geers, 
N. Roodcburg, 

Nijmegen, 16 Nov.: 

C. ter Haar, 
H. .1. tc Siepe, 
l i . Rietman, 
J. Wehuers, 
M. Gcurs I.onsen. 
D. Markcrink, 
Sieveiink, 
Blankvoort, 

ƒ 7325 
• 7198 
» 7047 
» 6310 
» 6240 
> 6150 
» 5860 
» 5764 

•iucek, 16 Nov., voor rekening van het Oud-
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burgerweeshuis: lo. het éénjarig onderhoud der 
gebouwen over '88 en het verrichten van nieuwe 
werken; ingek. 8 bilj., als: 
Schotanus, te Sneek, / 2892 
V. d. Stecle, > idem > 2112 
Rondema, > idem » 2110 
Th. Visser, » idem > 2092 
C. Visser, » idem » 1780 
Molenaar, » idem » 1667 
De Graaf, » idem > 1660 
R. E. v. d. Werf, » idem » 1650 
Gegund. 

2o. het uitvoeren van verfwerken in '88; ingek. 
6 bilj, als: 
Wellema, te Sneek, t 416 
Volkers, » idem > 416 
Brouwers, » idem . 396 
Kuipers, » idem o 393 
Dijkstra, > idem » 365 
J. H. Louwmans, > idem « 365 

Bij loting gegund aan J. H. Louwmans. 
3o. het onderhoud der stukadoorwerken voor 

8 jaren; ingek. 1 bilj, van G. J. Sanders, voor 
ƒ 125 per jaar. Gegund. 

Eist (Overbetuwe), 16 Nov, voor rekening der 
gemeente: lo. het leveren van 6 schoolbanken; 
ingek. 7 bilj, als: 

j 2o. het driejarig onderhoud van de werken 
I van het Krabbersgat, behoorende tot de haven-
1 werken in Noord-Holland; ingek. 1 bilj, van 
J. Mantel Sr., te Enkhuizen, voor ƒ 6086 per jaar. 
Raming • 5000 » » 

Zwolle, 18 Nov, voor rekening der provincie 
Oveqjsel: lo. het driejarig onderhoud der brug 
over de Linde te Kuinre, den weg van Kuinre 
naar Slijkenburg en de brug over de Tusschen-
linde bij Slijkenburg, van 1 Januari '88—31 Dec. 
'90; ingekomen 4 bilj., als: 
_ „ per jaar. 
G. Brugge, te Kuinre, ƒ 374 
H. Visser, » idem » 318 
J. de Lange, » idem » 313 
G. T. Smit, ,, Blokzijl, . , 306 
Raming , 342 

2o. het driejarig onderhoud der schutsluis te 
Blokzijl, van I Jan. '88—31 Dec. '90; ingek. 3 
bilj, als: 

H.°W. kapei 
Kalfs, 
H. Gerritsen, 
J. H. v. Holten, 
A. Hoorneman, 
ATBrans, 
W. Span 

te Eist, / 66 
» Huissen, > 64 
> Elden, n 55 
» Eist, n 55 
» idem » 52 
» idem » 60 
» idem » 49.60 

2o. het maken van een houten bergplaats en 
4 paar buitenluiken aan en bij het postkantoor 
aldaar; ingekomen 6 büj., als: 
Kalfs, te Huissen, 
H . W. Kapel, » Eist, 
H . Hoorneman, » idem 
J. H. v. Holten, > idem 
W. Span, 1 idem 
H. Gerritsen, » Elden, 

80. het leggen van aarden rioolbuizen; ingek. 
5 bilj, als: 
J. H. v. Holten, te Eist, 
i. H. Wassink, ,, idem 
W. Span, > idem 
H. W. Kapel, , idem 
A. Hoorneman, 1 idem 

Alles gegund. 

ƒ198 
» 161 
> 157 
> 155 
> 164.50 

154 

ƒ 170 
» 168 
» 160.50 
» 169.50 
1 158 

H o l x w a r d , 16 Nov.: het verbroeden der brug 
» t Zwaantjepost"; ingek. 8 bilj, als: 
T. v. d Zee, te Bolsward, ƒ 263.85 
l. R. Feenstra, > Tjerkwerd, » 232 
J. Sj. Faber, » Bolsward, ,, 223 
J. Jansen, » idem > 218 
G. v d. Horst, > idem » 215 
J . S. Faber, » idem > 209 
K. Schokken, 1 Tjerkwerd, 1 209 
J. Rooda, t Makkum, > 207 

Gegund aan J. S. Faber, voor ƒ 209. 
Middelburg. 17 Nov, voor rekening van den 

polder Walcheren: lo. het leveren van 350 000 
stuks straatklinkers; ingekomen 4 bilj, als:' 
r. u . , , . . Per 1000 
D. baron v. Asbeck. Arnhem, V 12 75 
Wed. J. v. Kuijk, Zalt-Bommel, » 1245 
C. M. Seret, Tiel, , J J J S 
Gebr. Duijs, Nijmegen, , 1149 
• 2 n , h f t

L .e v e r e . n v a n l o i 0 0 0 stuks Quenastkeicn; ingek. 3 bilj, als: ' 
A. v. d. Weg, Dordrecht, ƒ 825 
Kloos en Van Limburgh, Rotterdam, » 620 
J. J. Cooimans, Dordrecht, > 588.30 
. '•"••*•« 1 17 Nov.: het bouwen van een stal
inrichting in de Verlengde-Balistraat, onder 
beheer van den architect Joh. Mutters Jr, aldaar-
ingek. 4 bilj, als: 
H. v. Bergen Henegouwen, te 's-Hage, / 8999 
A. Stigter, , j d e m , g 9 8 9 

i^r Vo?> , • idem » 8690 
Gebr. Houtman, , idem > 8427 
Gegund. 

Haarlem, 17 Nov, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het driejarig 
onderhoud der rijkszee- en havenwerken op het 
eiland Marken, behoorende tot dc zeewerken in 
Noord-Holland; ingekomen 10 bilj, als: 

J. Mantel, Enkhuizen, V J S * 
M. Poppen, Wieringen, 
G. Kroon Jz, Edam, 
S. Taal, Hoorn, 
J. Oldenburg, llergen, 
P. Karmelk, Monnikendam, 
P. v. Doornik, Waarder, 
O. Hoen, Nieuwendam, 
L. de Oude, Zuiderwoud, » 8288 
W. Blankenvoort Cz, Utrecht, » 8200 
Raming , gnoo 

/ 9745 
» 8948 
1 8600 
I 8600 
» 8600 
» 8600 
» 8409 

G. T. Smit, 
K. A. v. d. Berg, 
C. F. Seidel, 
Raming 

te Blokzijl, 
> Zwolle, 
» Vollenhove, 

per jaar, 
f 248 
» 247 
» 244 

i 270 • p • • 1 v 
80. het driejarig onderhoud van het traject 

over de rivier de Vecht, tusschen het Lichtmis
kanaal en het kanaal de Nieuwe-Vecht, van 1 
Januari '88—31 Dec. '90; ingek. 4 bilj, als: 

per jaar, 
te Zwollerkerspel, 
» Zwolle, 
» Nieuwleusen, 
» Avereest, 

A. Bosch, 
H. Lubbers, 
W. Bosman, 
B. v. d. Linde 
Raming 

ƒ 240 
» 219 
1 216 
» 193 
» 232 

B I J V O E G S E L 
VAN 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 26 NOVEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 18 H S T . 

Breda, te 10 uren, door den architect H. C. Eligh: het afbreken 
van een huis zonder verieping en het wederopbouwen met verdieping, 
met bijlevering van alle materialen. Aanw. gehouden. 

Stadskanaal (Gr.), te 11 uren, ten rerlaatshuize: de levering van 
de onderhoudsmaterialen voor de waterwerken en gebouwen van de 
gemeente Groningen, te Kiel-Windeweer, Anner- en Eexsterveensche-
kanaal. Wildervank, Stadskanaal, Pekela en Ter-Apel, ged. '88. Bilj. 
inzenden 28 Nov., bij den ingenieur van de Stadsveenen, R. Reijnders Sz. 

Groningen, te 12 uren, door den ontvanger der registratie en 
domeinen, in het koffiehuis van Veening, aan de Grootemarkt: het 
slechten van het oostelijk gedeelte der voormalige linie op dc hoogte 
van Helpman, bij Groningen. Inl. bij den opzichter G. Ros, aldaar. 
Aanw. gehouden (Zie advert, im m'. 46.) 

Groningen, te 123/k uren, door burg. en weth.: 
lo. het verrichten van eenige verfwerken aan het raadhuis, ged. '88; 
2a. het stollen, wasschen, bijwerken en witten der stukadoorwerken 

aan het raadhuis; 
So. het leveren van nieuwe glasgordijnen, het wasschen en verder 

onderhouden van alle glasgordijnen enz, aan het raadhuis; 
4o. het onderhouden van kachels in het raadhuis, ged. '88. 
's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het verlengen van de Schenkstraat te 's-Hage, en het rioleeren 

van dat verlengde gedeelte; 
2o. het leveren van brandstoffen voor de stoomwerktuigen te 's-Hage 

en Scheveningen, ged. '88. 
Deventer, te 2 uren, door het best. der sociëteit De Hereeniging,op 

een der bovenzalen van de Binnensociëteit: het afbreken en wederop
bouwen van de muziektent aan de Buitensociëteit en het leveren en 
stellen van een ijzeren hek. Aanw. gehouden. 

Dinsdag, 1S> !Vov. 
Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Frieslandi het maken 

van eene doorsnijding in den rijksstraatweg bij Akkrum, tot verbetering 
van het vaarwater van Sneek naar Akkrum, en het maken van de 
draaibrug, wachterswouing en bijkomende werken. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Leeuwarden.. Aanw. 28 Nov, te 11.5 uren te Akkrum. 
Raming ƒ28,175. (Zie advert, in n'. 47.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 471, het maken van drie 
seinhuizen op het station Rozendaal. Inl. aan het centraalbureau. Aanw. 
gehouden. (Zie advert, in n: 47.) 

Amsterdam, te 8 uren, door den architect W. Langhout Gz, in het 
café »Hondo Leeuw": het bouwen van een heerenhuis, op een terrein 
aan de Weesperzijde, te Nieuweramstel. 

Weensdag, SO Nov. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluis en bijbehoorende werken nabij den Groenen-
dijk bewesten Utrecht, en voor het onderhoud van het verruimde en 
het omgelegde gedeelte van den Vaartschen Rijn onder de gemeenten 
Jutfaas en Vreeswyk, prov. Utrecht, ged. '88, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de 
Merwede, in twee perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, en den 
ingenieur Kemper, beiden te Utrecht. Aanw. gehouden. Raming: perc. 
1 f 620, perc. 2 ƒ 6050. 

• •Hage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen van twee schutsluizen en het maken van bijbehoorende werken 
nabij den St.-Antoniedijk onder de gemeente Diemen, prov. Noord-
Holland, 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. ge
houden. Raming ƒ 1,180,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
levering en verwerking van 3000 M ' ballaststeen aan eenige rijksrivier-
werken op de Maas. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, tc 's-Hage, 
den ingenieur Verweij, te Vucht, en de opzichters Willems, te Maastricht, 
en Droste, te Roermond. 

Breda, te 11 uren, door den kommandant in het Se genie-kom
mandement, in het koffiehuis »het Hof van Holland": het verbeteren van 
het fort aan de bovensluis (verbetering van de positie van Willemstad). 
Bilj. inzenden uiterlijk 29 Nov, vóór 3 uren. Aanw, gehouden. Raming 
f 27,100. 

Vianen, te 12 uren, door het best. der polders Vianen c. a, in het 
Zwijnshoofd: het Gjarig onderhoud der weteringen van de polders Vianen 
c. a, in de gewone perc. 

IjzendUkc (SC), door M. A. Carpreau: het maken van een inlaag-
dijkje in den Bastiaan-de-Langepolder, te Arnemuiden. Aanw. 28 Nov., 
te 11 uren. 

Donderdag, 1 Dee. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan het 

gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud der groote en 
andere rijkswegen in de provincie Noord-Holland, in 5 perceelen. Inl, 
bij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur Wekker, 
te Alkmaar, en De Bruijn, te Arasterdam. Aanw. gehouden. Raming per 
jaari perc. 1 f 17,278, perc. 2 f 10,807, perc. 8 f 6123, perc 4 f 11,250. 
perc. 5 ƒ 9000. 

Moergestel (N.-Br.). te 11 uren, door den architect Leo Goijaerts, 
te Tilburg, in het koffiehuis de Zwaan: de vergrooting van het bestaande 

liefdegesticht te Moergestel, met bijlevering der bouwstoffen. Aanw. 
gehouden. 

Zaandam, te 1 uur, in het café Suisse: het bouwen van een pak
huis bij de stoomrijstpellerij de Phoenix, aldaar, oostzijde aan den Zaan, 
in 2 perceelen, voor rekening van Corn. Kampbuijs, aldaar. Inl bij den 
architect S. J. H. Trooster B.Hz, te Zwolle. 

Lemmer i het afbreken van het boerenhuis, in gebruik hij J. Bosinn, 
te Oosterzee, en het bouwen van een stelphuizing. Inl. bij den opzichter 
L. van der Holl'. te Lemmer. Aanw. gehouden. 

Vrijdag, 1 Dee. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
rijkswaterleidingen bewesten en beoosten het kanaal van Neuzen, ged. 
'88, '89 cn '90. Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, te Mid
delburg, en den ingenieur, te Neuzen. Aanw. gehouden. Raming ƒ 6070 
per jaar. 

's-Baseh, te 10';, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verlengen van eene wisselplaats op 
de Zuidwillemsvaart, provincie Noord-Brabant Inl. bij den hoofdinge
nieur in het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, 
en den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming 
/3000. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het ministerie van waterst.enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van de houten be
schoeiing langs de noordzijde van de Willemshaven, te Harlingen. Inl. 
bij den hoofdingenieur en den ingenieur, te Leeuwarden, en den opzichter 
Visser, te Harlingen. Aanw. gehouden. Raming f 18,560. 

Zaterdag, • Dec. 
Bijswljh (Z.-H.), te 11 uren, door burg. en weth.: het maken eener 

afscheiding in een der lokalen van de gemeenteschool. Aanw. 30 Nov. 
te 2 uren. 

neerenveen, te 12 uren, door burg. en weth. van Schoterland: het 
verbouwen van vier scholen, als: te Jubbega-Schurega, Oudehorne, 
Mildam en Rotsterhaulc, benevens het bouwen eener school te Oude-
schoot. Aanw. gehouden. 

Domburg (Z.i, te 3 uren, in het hotel Schuttershof: het bouwen van 
een dubbel woonhuis, aldaar. Inl. bij den bouwkundige J . Scheele Dz., 
te Neuzen. Aanw. 28 Nov. 

Maandag, 5 liet. 
's-Hage, te l i 1 / , uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 

het gebouw van bet prov. best.: het driejarig onderhoud van de groote 
en andere rijkswegen in de provincie Zuid-Holland, ged. '88—'90, in acht 
perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district en den in-

fenieur te 's-Hage, den ingenieur, te Brielle, en voorts bij de opzichters 
a Fontijn, te Gorichem, voor perc. 1; Brak, te 's-llage, voor perc. 2 en 

S; Kooreman, te Nieuwenhoorn, voor perc. 4; Kooreman, te Alfen, voor 
perc. 6; Baumann, te Dordrecht, voor perc. 6, 7 cn 8. Aanw. 28 Nor. 
Raming per jaar: perc. 1 j 6600, perc. 2 f 16,000, perc. 3 ƒ 14,600, 

rirc. 4 ƒ 6150, perc. 5 f 18,000, perc. 6 f 4100, perc. 7 } 12,460, perc. 
> 14,600. 
s-Hage, te ll1/, uren, door het ministerie van waterstaat enz.: aan 

het geböouw van net prov. best: het driejarig onderhoud van de over
laten in den Waaldijk boven Gorichem, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers en verdere werken. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
10 district, den arrondissements-ingenieur, beiden te 's-Hage, en den 
opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw. 28 Nov. Raming ƒ 650O 
per jaar. 

'o-Hage, te l l 1 / , uren, door het ministerie van waterstaat enz.: aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van het Zederik-
kanaal met bijbehoorende werken en het rijksstoomgemaal aan den 
Arkelschen dam, prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
10 district, den arrondissements-ingenieur, beiden te 's-Hage, enden 
opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw. 28 Nov. Raming ƒ 51,000 
pér jaar. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg, cn weth.: bet bouwen van 
eene openbare lagere school der 4e klasse, voor jongens, aan de Mar
nixstraat, nabij het Leidscheplein. (Zie advert, in n°. 48.) 

Amsterdam, te 2 uren, door de Hollandsche ijzeren spoorwegmaat
schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: bestek 
no. 415, het maken van den onderbouw cn het maken, leveren en op
stellen van den bovenbouw eener draaischijf van 13.50 M. middellijn op 
het stationsemplacement te 's-Hage, in 2 perc. Raming: perc. 1 ƒ 3200, 
perc. 2 /' 4200. (Zie advert, in n«. 48.) 

Dinsdag, O Dec. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel,eerstaanwezend-

ingenieur der genie, aan het bureau der genie, Plantage-Lijnbaangracht 
no. 1: het bouwen van een magazijn voor geneesmiddelen te Amsterdam. 
Bilj. inzenden uiterlijk 3 Dec, vóór 3 uren. Aanw. 2 Dec, te 1 uur. 
Raming f 212,000. 

Alkemade (Z.-H.), te 12 uren, door burg. en weth.: het onderhouden 
van den grintweg en dc voetpaden met dc daarbij behoorende kunst
werken en plantsoen, voor den tijd van 6 jaren, ing. 1 Jan. '88. Inl. 
bij den gemeenteopziebter te Roelofarendsvecn. Aanw. 1 Dec, te 
10 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 105, levering van stalen of 
ijzeren tirefonds, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der Staatsspoor
wegen. Inl. aan het centraalbureau. (Zie advert, in n'. 48.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 106, levering van stalen 
tandplaten met klemwiggcn, in 2 perceelen, ten behoeve van het ver-
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nieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. aan het centraalbureau. 
(Zit advert, in »». 47.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan bet centraalbureau: bestek no. 108, leveren cn inkepen 
van platte eiken li, ml ei: dwarsliggers, in 4 perceelen, ten behoeve van 
het vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. aan bet centraalbureau. 
(Zie advert, in n". 47.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan bet centraalbureau: bestek no. 120, leveren en inkepen 
van eikenhouten dwarsliggers, in 10 perceelen, ten behoeve van het 
vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. aan het centraalbureau. 
(Zie advert, in n". 47.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen aan het centraalbureau: bestek no. 121, levering van stalen 
laschplaten, stalen eindplaten, stalen schroefbouten en ijzeren haak-
bouteu, in .'1 perceelen, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der 
Staatsspoorwegen. Inl. aan bet centraalbureau. (Zie advert, in n«. 48.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 122, levering van stalen 
dwarsliggers met hevestigingsdeolen, in 3 perceelen, ten behoeve van 
het vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. aan het centraal
bureau. (Zie adcerl. in n". 48.) 

Grijpskerk, te 4 uren, hij T. Poll: het grootendecls wegbreken der 
schuur en het verrichten van eenige uitbreiding, vernieuwing en ver
andering aan het woonhuis van de Wed. Teenstra-Juursema, aldaar. 
Inl. bij den architect M. Viets, te Zuidhorn. Aanw. 6 Dec, te l'/j uren. 

Woensdag, 7 Dec. 
'•-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluizen en bijbehoorende werken te Nichtcvecht, 
behoorende tot de werken voor don aanlog van oen kanaal ter verbin
ding van Amsterdam mot de Merwede. Inl. bi; den hoofdingenieur 
Wellan, te Utrecht, cn den ingenieur Kluit, te Amsterdam. Aanw. 30 
Nov, te 12 uren. Raming J 2400. 

Amsterdam, te I uur, door bet ministerie van koloniën, in een der 
lokalen van de Maatschappij tot Nut van 't Algeinoon: de levering van 
diverse gereedschappen, werktuigen on materialen, in 52 perceelen. 

Donderdag, H Dec. 
Haarlem, te II uren, door bet ministerie van waterstaat enz, aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud der rijks-
havenwerken te Medemblik, provincie Noord-Holland. Inl. bij den 
waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenaer, 
te Hoorn. Aanw. 1 Deo. Raming ƒ' 2000 per jaar. 

( . r o u w . te 11 uren, door burg. en weth. van hlaarderadecl: deleve
ring 100 gegalvaniseerd-ijzeren privaattonnen. Inl. hij den gemeente-
bouwkundige, te Grouw. 

Haarlem, tc 2 uron, door burg. en weth.: bot ophoogen en onder 
profiel brengen met zand, bot verwerken van zoden en zwarten grond, 
net maken van een ijzeren hek en houten afrasteringen, het uitdiepen 
van hot Spaansch vaartje enz, op een terrein ten noorden van dat 
vaartje tusschen den landweg door den Scbotervecnpolder en den Schoter-
sti-aatwog. Aanw. 2 Dec, te 10 men. 

Z u t I o n . door den directeur der gemeente-gasfabriek: de levering der 
in '88 benoodigde Engelsche getrokken-ijzeren buizen en fittings, koperen 
fittings en compositicbuis. 

Vrijdag, » Dec. 
's-Bosch, te 10'/, uren, door bet ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. bost: de voortzetting der voile inging van den 
rhks-grooten weg der 2e klasse no. 4, van 's-llosch naar de rivier de 
Maas in de richting naar Utrecht, prov. Noord-Brabant Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, 
te Vucht, en den opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 2 Dec. Raming 
f 14,600. 

'•-Bosch, te 10'/, uren, door hot ministerie van waterst enz, aan 
het gebouw van het prov. best: het maken van negen gesmeed-ijzeren 
balansen voor bruggen over de Zuidwillemsvaart, prov. Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, tc 's-Bosch, den ingenieur 
Schuurman, te Vucht, en de opzichters Pommeé, te Aarle-Rikstel, en 
Weehuizen, te 's-Rosch. Aanw. 2 Dec. Raming / 10,460. 

Haandag, 12 Dec. 
's-Hage, te 11'/, uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Zwartewaalschen dijk en het Brielsche spuiwater op het eiland Voorne, 
in twee perceelen, behoorende tot de zeewerken iu de provincie Zuid-
Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-llagc, den 
arrondissements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter Kooreman, te 
Nieuwcnhoorn. Aanw. 5 Dec. Raming per jaar: perc. I f 900, perc. 
2 ƒ 550. 

's-llage, te 11'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de 
dijk- en oeverwerken bij Hellevoetsluis en de beide Hoornsche hoofden 
aan den Oudenhoonischen zeedijk, behoorende tot de zeewerken in de 
prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 
s-llage. den arrondissements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter 

Kooreman, te Nieuwcnhoorn. Aanw. 5 Dec. Raming f 4350 per jaar. 
'•-Hage, te l l ' / i uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 

het gebouw van het prov. best: bet driejarig onderhoud van dc dijk
en oeverwerken om dc voormalige rijks-quararitaineplaats op het eiland 
dc Tiengemeten, behoorende tot de zeewerken in dc prov. Zuid-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 10 district, te 's-Hage, den arrondis
sements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter Bouwmann, te Dordrecht. 
Aanw. 5 Dec. Raming ƒ 2600 per jaar. 

'••Hage, te 12 uren, door bet ministerie van koloniën: 
lo. bestek no. 92, de levering van 5 metalen brugpijlcrs enz.; 
2o. bestek no. 93, de levering van den metalen bovenbouw van twee 

bruggen van 8 x 30 M. ieder, één voorstuk en twee verlengstukken 
voorliet stellen van die bruggenj 

3o. perc. 21, klinknagels, ten dienste der Staatsspooiwcgen op Java. 
Weensdag, 14 Dee. 

'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
vormen van een gedeelte rivier tusschen de Dussensche Gantel cn het 
Holleke, nabij Keizersveer, onder de gemeenten Waspik, Dussen en 

Raamsdonk, prov. Noord-Brabant, behoorende tot de werken voor he 
verleggen van de uitmonding der rivier de Maas. Inl. aan het bureau 
der werken voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 
7 Dec, te 12 uren, aan het directieverblijf nabij Keizersveer. Raming 
1,270,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van een woningblok voor het sluispersoneel van de scheepvaart-
sluis nabij Keizersveer, onder de gemeente Raamsdonk, prov. 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. 7 Dec, te 12 uren, aan het 
directieverblijf nabij Keizersveer. Raming f 10,410 

's-Hage, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een dubbele ijzeren baseuiebrug over de in-aanbouw-zijnde 
schutsluis nabij de algemeene begraafplaats te Gorichem, 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 sectie-ingenieur Ramaer, te Gorichem. Aanw. 7 Dec, 
te 11 uren. Raming / 23,300. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van drie dwarsdammon langs en aan de landeinden der dwars-
kribbcn nos. 32, 42 en 44 der rivier de Boven-Morwede. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom, tc 
Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te Gorichem. Aanw. 7 Dec. 
Raming f 12,200. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van baggerwerk in het bed van de rivier de Waal, onder de 
gemeenten Wamel en Dreumel, prov. Gelderland, tusschen de kilometer
raaien 57 en 59. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
en den ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 7 Dec. Raming 
/ 0.18 per MS. * 

Vrijdag, IS Dee. 
'a-Bosch te 10V, uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden van 
beplantingen op de rijkswegen van 's-llosch over Tilburg naar de Bel
gische grens, van Best over Eindhoven naar de Belgische grens en van 
's-Bosch tot de rivier de Maas in de richting op Utrecht, prov. Noord-
Brabant Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den 
ingenieur Schuurman, te Vucht, cn de opzichters Brouwer, te Vucht 
en Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 9 Dec. Raming f 3000. 

'••Bosch, te 10i/, uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best: het maken van steenglooiingen tegen 
de buitenbeloopen der Diezcdijken, tot voortzetting van de werken tot 
verbetering van het kanaal de Dieze. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den 
opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 9 Dec. Raming ƒ 2100. 

'a-Bosch, te 10'/, uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best: het aanbrengen en onderhouden van 
beplantingen op de dijken langs de Zuidwillemsvaart, prov. Noord-
Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te VBosch, den 
ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. 
Aanw. 9 Dec. Raming / 1830. 

Groningen, te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan het 
gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de rijks-
groote wogen en van de verspreide rijkshruggen in de prov. Groningen, in 
drie perceelen en in massa. Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den 
ingenieur, te Groningen, en bij de opzichters Bauer, te Groningen, voor 
perc. 1; Raammaker, te Groningen, voor perc. 2 en het gedeelte Gro
ningen—Winneweer van perc. 3, en Stratingh, te Delfzijl, voor het 
gedeelte Winneweer—Delfzijl van perc. 3. Aanw. 9 Dec. Raming per 
jaar: perc. I f 4570, perc. 2 f 5990, perc. 3 ƒ 8776, massa ƒ 19,336. 

Zaterdag, 17 Dec. 
Utrecht, te 1 uur, door de directie der Nederl. Rijnspoorwegmaat

schappij : het leveren van 20,000 eikenhouten dwarsliggers, in 5 perceelen, 
en 10,000 gekeepte en gecreosoteerde eikenhouten dwarsliggers, in 2 
perceelen. Bilj. inzenden uiterlijk 16 Dec. 

Maandag, 111 Dee. 
s-llagc, te l l i | , uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van al de 
werken, behoorende tot het kanaal door Voorne, in de provincie Zuid-
Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, den arron
dissements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter Lugten, te Hellevoet
sluis. Aanw. 12 Dec. Raming ƒ 38,000 per jaar. 

's-Hage, te 11'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van het prov. best: ket driejarig onderhoud van de 
zeewerken op Goedereede, in vier perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur, te Brielle, en den opzich
ter Dalebout, te Goedereede. Aanw. 12 Dec. Raming per jaar: perc. 
1 / 750, perc. 2 ƒ 18,500, perc. 3 f 1960, perc. 4 ƒ 14,000. 

Woensdag, XI Dee. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor twee draaibruggen, 
waarvan de eene in den Muiderstraatweg en de andere in den weg 
bezuiden het Smal Wecsp, onder de gemeenten llienieii en Weesper-
karspel, prov. Noord-Holland, 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. Raming / 30,000. 

Donderdag, 22 Dce. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het prov. best : het driejarig onderhoud van het groot 
N'oord-Hollandsch kanaal, in zeven perceelen. Inl. bij den waarnemend-
hoofdingenieur, te Haarlem, cn den ingenieur Weleker, te Alkmaar. 

Raming: perc. 1 ƒ 17,460, perc. 2 ƒ 12,000, perc, 8 
f 8400, perc. 5 ƒ 11,430, perc. 6 /12,400, perc. 7 

Aanw. 15 Dec. 
ƒ 9360, perc. 4 
ƒ 18,970. 

'a-Boach, te 
Vrijdag, 23 Dee. 

10'/, uren. door het ministerie van waterst. enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijks-groote 
wegen in de prov. Noord-Brabant, in 10 perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, de ingenieurs Schuurman, te 
Vucht en Van Nes van Meerkerk, te Breda, en voorts bij de verschil 

lende opzichters. Aanw. 16 Dec. Raming per jaar: perc. 1 ƒ 6200, 
perc. 2 f 6500, perc. 3 f 8700, perc. 4 f 6300, perc. 5 / 6000 perc. 6 
f 2690, perc. 7 f 8200, perc. 8 /4290, perc. 9 ƒ 10,010, perc. 10 ƒ 8810. 

Middelburg, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van het Neder
landsch gedeelte van het kanaal van Neuzen, met bijbehoorende werken. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het l ie district, te Middelburg, en den 
ingenieur, te Neuzen. Aanw. 15 en 17 Dec. Raming ƒ 42,000 per jaar. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam, 21 Nov.: het bouwen van ad

ministratiekantoren enz, aan de asch- en vuil
nisbelt; ingek. 23 bilj, als: 
H. H. Kroon, te Amsterdam, ƒ 21,984 
W. H. Struijs, » idom » 20,780 
D. H. Zeevat, » idem » 20,714 
G. Beenhakker, i idem » 20.690 
T. Kunst, » idem » 20,646 
P. Duinker, » idem • 20,447 
F. A. Warners, » idem » 20,300 
A. Paans, • idem » 20,186 
O. D. v. Doorn, » idem • 20,155 
H. C. Dorlas, » idem » 20,137 
L. Kok, o IJmuiden, l 20,072 
J. Schaafstra, » Amsterdam, B 19,970 

. idem 1 19,969 
i idem » 19,919 
i idem I 19,890 
i idem B 19,650 
. idem » 19,600 
) idem I 19,453 
i idem » 19,440 
,) Nieuweramstel, » 19,323 
> Buiksloot, » 18,900 
> Amsterdam, » 18,750 
> idem B 16,494 

D. Heijink, 
E. H. Helle, 
H. Rietsnijder 
W. Voskuijl, 
N . Porquin & Zn, 
H. J. Meekers, 
K. J. B. v. Damme, 
T. Ligthart, 
W. Groeve, 
G. Boon, 
F. Raaijmakers, 

Gorichem, 21 Nov.: de levering van 300,000 
vlakke grijze straatklinkers aan de gemeente; 
ingek. 6 bilj, als: per 1000 stuks 
H. de Haas & Co, Asperen, ƒ 12.45 
Van de Pol en De Jongh, Wamel, B 12.36 
A. j . Mijnlielf. Herwijnen, B 11.-8 
W. P. do Vries. Rossum (Gelderl.), B 11.60 
Janse en Moolenburgh, Gorichem, » 11.60 

Lelden, 21 Nov.: de verbouwing van een 
winkelhuis, onder beheer van den architect W. 
C. Mulder; ingek. 6 bilj, als: 
H. J. Sloots, te Leiden, f 6500 
N. Bink, » idem s 6500 
C. J. de Nie, » idem B 6449 
N. A. Zekveld, » idem » 6281 
A. Verhoog Jz. B idem B 6200 

Maastricht, 21 Nov.: het gedeeltelijk ver
nieuwen der Michiclsbrug over de Roer, te Roer
mond, behoorende tot de werken van den rijks-
grooton weg der le klasse Maastricht—Nijmegen; 
ingek. 9 bilj., als: 
H. Peters, 
L. Niossen, 
Chr. Eckhardt, 
G. II. Mostrum, 
J. Schenk, 
J. M. v. d. Bergh, 
E. Martens, 
J. Uhacbs, 
J. Tendijk, 
Raming 

te Roermond, f 14,791 
» idem » 14,750 
B Almeloo, s 14,330 
» Maasbracht, » 14,110 
» idem » 13,800 
B Weert, » 13,749 
» idem » 13,748 
» Xieuwstad, » 12,900 
» Venloo, » 12.685 » Venloo, 

» 14,50,1 

(Tutrecht 22 Nov, door de maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen: lo. bestek no. 
116, levering van eiken wisselhout en eiken brugliggers, in 6 perceelen, ten behoeve van het 
vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen; ingek. 16 bilj, als: 

Inschrijvers en woonplaats. 

B. L. Buijvoets, Ambt-Almeloo, 
J. B. Groothuis, Denekamp, 
J . Verhulst, Schijndel, 
W. Scholten, Denekamp, 
L. A. Spierings, Bokstel, 
J. Nahuis, Groenloo, 
W. J. v. d. Ven, Bokstel, 
J. A. v. d. Eerden, idem 
L. v. Dijk, Laren, 
H. F. v. d. Eerden, Bokstel, 
M. Kronberger & Zn., Buda

pest, 
J. 3. v. d. Eerden Pz, Bokstel, 
P. H. v. Hoogerwou, idem 
A. Willaert, idem 
F. Clercx, idem 
B. H. Clercx, idem 

ƒ 1694 
33.25 p. MS 

32.95 p.M> 

perc. 1 

f 3467 f 57 p. M» 

1781 

85 p. MS 

1820 

perc. 2 porc. 3 perc. 4 perc. 5 perc. 6 

50 p. MS 

3800 

38 p. MS 

3990 

ƒ 1984 

52.80 p.M 

2314 

2400 
2309 

38 p. MS 

2850 

— ƒ 36 p. MS 

87 p 
1749 

M S 

2000 

2300 
1977 
35 p. 
1719 
2200 
2170 

M» 

2444 
49.90 p.M 

2928 

3033 
2990 
89 p. MS 

2850 
2772 

f 2944 
30 p. MS 

3446 

4138 
3510 
29 p. M ' 

4100 
3770 

2o. bestek no. 117, levering van stalen spoorstaven, stalen lasch- en onderlegplatcn, stalen 
schroefhoutea en ijzeren haakbouten, in twee perceelen, ten behoeve van den spoorweg L u i k -
Limburg; ingek. 9 bilj, als: 

Inschrijvers en woonplaats. 

Soc. Anon. des Aciéries d'Angleur, Renory, 
Goorgs Marien Bergwerks et Hutten-Verein, Osnabrück, 
Hörder Bergwerks et Hütten-Verein, Horde, 
Soc. John Cockerill, Seraing, 
Fr. Krupp, Essen, 
N. Nicaise, Marcinelle, 
Soc. Anon. des Usincs, boulonneries et fondenes dc 

la Louvière, la Louviere, 
R. S. Stokvis Sc Zn, Rotterdam. 
Soc. Anon. des boulonneries de la Croyère, la Croyère, 

So. bestek no. 118, levering van eiken dwarsliggers, in vijf perceelen, ten behoeve van den 
spoorweg Luik—Limburg; ingek. 6 bilj, als: 

perc. 1 

ƒ 28,781.50 
88,930.— 
46,214.50 
27,845.— 
32,200.— 

perc. 2 

ƒ 1052.— 

1140.— 
1108.85 
1080.-

Inschrijvers en woonplaats. perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc.4 perc. 5 

B. H. Clercx, Bokstel, 
W. Hoettger, Wesel, 
Compagnie Commerciale Francaisc 

Parijs, 
L. Lambiotte Vigneron, Brussel, 
J. J. v. d. Eerden, Bokstel, 
F. Clercx, idem 

fr. 7 . -
5.40 

2685 
5.30 

5.86 

fr. 6.80 
5.40 

6370 
6.30 
6900 
6.26 

fr. 6.60 
5.40 

5370 
5.30 

6.40 

fr. 6.30 
5.40 

8055 
5.30 

6.50 

fr. 6 . -
6.40 

5370 
6.30 

6.50 

en het verrichten van bijkomende werken, ten 
behoeve van den spoorweg van Rozendaal naar 
Vlissingen; ingekomen 14 bilj, als: 
J. Leguit Jr, Zaandam, f 231.000 
C. v. Boven, Nieuweramstel, B 229,960 
C. de Wilde Az, Krabbendijke, en G. 

de Jonge, Biezelinge, B 223,000 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, B 219.800 
H. J. Nedèrhorst, Gouda, B 217,994 
K. Hollander, Gouda, » 209,000 
H. v. Rhijn, Naarden, » 207,800 
M. Verhoeven, Prinscnhage, B 202,800 
VV. F. Weijers, Tilburg, » 197.700 
J. Ilillen, Grave, » 197,000 
VV. de Jong, Breda, » 193,720 
J. G. Huisman, Nijmegen, B 193,000 
B. A. Wiegerink, Groenloo, en F. E. 

Terwindt, Pannorden, B 179,700 
A. Terwindt, Westpannerden, » 178,500 
Raming B 210,500 

Alkmaar, 22 Nov, voor rekening der ge
meente: de levering van: lo. 150,000 straat-
klinkormoppcn, Rijn- of Vechtsteen, (Waalvorm); 
gegund aan G. J. Kcijzer, te Uselstein, voor 

15.15 de ÏOOO stuks. 
2o. 140,000 Bon-ahinkeien; gegund aan E. 

Janssen, te Luik, als: 128,000 a /02.40en 12,000 
a ./ 92 per 1000 stuks. 

Velp, 22 Nov.: het bouwen van een woonhuis 
bij den vijver, iu Beekhuizen, onder beheer van 
den architect F. Kortlang J.Ez, aldaar; ingek. 
6 bilj, als: 

4o. bestek 119, levering van eikenhout voor 
wissels cn kruisingen, ten behoeve van den 
spoorweg Luik—Limburg; ingek. 6 bilj, als: 
3. S. de la Fontaine, Luxemburg, fr. 4150 
J. Burnotte, Luik, B 3010 
Wavreil Moreau, Meix-devant-Virton, B 2986.20 

F. Clercx, Bokstel, fr 114 p.M 3 

L. Lambiotte Vigneron, Brussel, » 83 B » 
5o. bestek no. 467, het leggen der tweede 

spoorbaan tusschen de stations Kruiningon en 
Middelburg, het wijzigen en uitbreiden der spo
ren cn wissels op de tusschengelcgen stations 

A. A. v. Boeschoten, 
K. Itotinink, 
B. Slotboom, 
H. Jansen, 
E. J. N. Steentjes, 
M. v. Stoenis, 
Gegund. 

M u m m e l - 22 Nov. 

te Velp, 
n Reden, 
B idem 
» Velp, 
o idem 
i) idem 

ƒ2997 
» 2711 
» 2673 
» 2665 
» 2625 
» 2471.48 

de bevloering van bet 
middengedeelte van den grintweg door bet dorp 
Spannum; ingek. 8 bilj, als: 
F. S. Fnpma, te Spannum, ƒ 399 
D. v. Ketel, » Bolsward, B 887 
IJ. Tiuiinenga, B Vtens, » 381 
Boomsma, » Oosterlittens, » 374 
R. Jongoma, n Hennaard, » 365 
lïoorsma, n Winsum, » 356 
B. Kamerling, B Vtens, » 363 
S. cn J. Timmenga, B Oosterend, » 344 

Breda, 23 Nov.: het afbreken en wederop
bouwen van drie huizen, wijnkelder, remise, 
paardostal en doorgang, onder beheer van den 
architect 11. C. Eligh; ingok. 9 bilj, als: 
A. Verhagen & Zn, te Breda, ƒ 8670 
Th. Kessel, » idem » 8250 
M. v. Sevenhergen, » idem B 8100 
W. P. Reichardt, B idem » 7781 
C. v. Dongen, B idem » 7485 
3. Simonï, B idem B 7327 
P. C. Bom, B idem » 7200 
J. v. Gils, » idem » 7190 
J. Kleiner, • idem » 6998 
Gegund. 

Nieuweramstel, 23 Nov.: het beschoeien en 
bestraten van de Schinkelhaven met bijbehoo
rende werken; ingek. 6 bilj.; 
hoogste inschr. f 2480 
minste » C. V. Soest, Nieuweramstel, B 1740 

Enkhulzen, 24 Nov.: het bouwen eener 
dubbele houten ophaalbrug, op de bestaande 
landhoofden; ingek. 10 bilj, als: 
J. Kofman Rz, te Énkhuizen, j 2276 

» idem » 2222 
ii idem » 2173 
» idem - 2149 

idem B 2049.50 

A. Bijl & Zn 
Tj. Korll', » 
Z. de Vries, > 
J. West cn H. Visser, » 
R. Kramer en J. v. 

Marle, > 
W. Rienderhoff, B 
T. v. Dam on J. 

Rozendaal, » 
J. v. Waart, » 
H. L. Cusvelder, 
l ïaii l in: 

a idem 
» idem 

li idem 
» idem 
» Stavoren, 

» 1974 
B 1940 

» 1928 
1849 
1824 
1858 

Ede, 24 Nov.: het houwen van oen hoeren
huis met bijbehoorende werken, onder beheer 
van den bouwkundige L. van Zoelen Hz.; ingek. 
7 hilj, als: 
Wed. H. de Vries Rz, te Wageningen, ƒ 13,450 
Alb. Haar, 
A. v. Peiirscm, 
J. Gazenbeek, 
G. Eijlander, 
W. v. Wagonsveld, 
G. Esser, 

idom 
Ede, 
idem 
idem 
idem 
idem 

13,150 
» 12.400 
» 12,360 
» 12,245 
B 11,900 
» 11,65 L 

De gunning heeft binnen 14 dagen plaats. 



DE O P M E R K E R . 
2 3 N W - : h e ' verdiepen van eenige vaarten in de gemeente; ingekomen u 

B I J V O E G S E L 

Inschrijvers en woonplaats. 

P. Sterk, Spijk (Heukelum), 
A. Trouwer, llillegom, 
J. de Vaal, IJmuiden, 
0. v. d. Drift, 's-llage, 
C. Bos, Haarlemmermeer, 
P. Klut, Oostzaan,-
P. de Koekkoek, Hillegom, 
G. Driessen, Heemstede, 
A. Gaossen, Haarlemmermeer, 
1. v. Galen, Spaarndam, 
A. Prins Tz., Sliedrecht, 
Z. v. Duin, Katwijk-aan-Zee, 
A. den Breijer, Haarlemmermeer, 
G. de Vries. idem 

| perc. 1 j perc. 2 

1 - , . 
f 1500 

2200 
ƒ640 

1350 760 

1339 397 
730 260 

1495 690 
— 764 

1900 650 
1825 497 

- — 

— — 
ƒ431 ƒ802 

700 448 
295 400 

463 
800 430 
69» 443 

ƒ2670 
2970 
3000 

8538 
2843 
2560 

2884 
1686 

ƒ 1200 
980 

1833 
800 
938.40 

1047 

«80 

f 13860 
o 12384 

» 10600 
• 7786 
» 6530 

6500 
6350 

• ud-Belerland, 25 Nov., voor rekening der 
Oud-Dcierlandsclie waterleidingmaatschappij. 

1°. Het leveren en leggen der gegoten-ijzeren 
buizen en hulpstukken; ingek. 4 oilj., als: 
Fr. Hutchins, s-Hage, ƒ 13.7CO 
Jac. de Boer, 's-Bosch, » 13,692 
D. v. Bezen, Oud-Beierland, » 13,590 
O. Wilson, 's-Hage, » 10,449 
Gegund. 

2°. De levering der machines; ingekomen 9 bilj., als: 
Merrem en La Porte, Amsterdam, 
Penn en Bauduin, Dordrecht, 
Kon. fabriek van stoom- en andere 
werktuigen. Amsterdam, 
Louis Smulders, Utrecht, 
Rietschoten en Houwens, Rotterdam, 
Sepp en C ' , Enschedé, 
E. II Begemann, Helmond, ' > 6360 
Machinelab. «Katendrecht", Katendrecht » 6180 
Gebr. Stork, Hengeloo, » 5970 
Gegund. 

Leeuwarden, 25 Nov., onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het driejarig 
onderhoud der Kiestrazijl; ingek. 4 bilj.; minste 
inschr. R. S. Westra, tc Achlum, voor f 1428 
Raming » 1600 

2o. het driejarig onderhoud van de rijkssluizen, 
behoorende tot de zeewerken van Friesland, in 
drie perceelen. 

Perc. 1, de Friesche sluis bij Zoutkamp en de 
binnensluis tc Munnekezijl, met bijbehoorende 
werken; ingek. 5 bilj.; minste inschrijver J. A. 
Nicolai, te Munnekezijlen, voor f 2834 
Raming » 3250 

Perc. 2, de zeesluis te Niewezijlen, onder Eng-
wierum, met bijbehoorende werken, de hard-
steenen peilschaal te Ezumazijl cn de beide 
opscheepshoofden te Oostmahorn, met bijbehoo
rende werken; ingek. 5 bilj.; minste inschr. .1. 
A. Nicolai, te Munnekezijlen, voor ƒ 7395 
Raming _ » 7170 

Perc. 1 en 2 in massa; ingek. 2 bilj"; minste 
inschr. A. Sikkema, Wed. A. J. van der Werf, 
te Dokkum, voor / 10,854 
Raming i> 10,420 

Perc. 8, de Molkwerumerzijl, met bijbehoo. 
rende werken; ingek. 10 bilj.; minste inschr. T. 
A. Faber, te Koudum, voor ƒ 1885 
Raming > 2100 

D E O P M E K K E R 
van ZATERDAG 3 DECEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 5 Dee. 

'••Hage, te 11", uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de groote 
en andere rijkswegen in de provincie Zuid-Holland, ged. '88—'90, in acht 
perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district en den in-

Ktiieur te 's-Hage, den ingenieur, te Brielle, en voorts bij de opzichters 
Fontijn, te Gorichem, voor perc. I; Brak, te 's-IIage, voor perc. 2 en 

8; Kooreman, te Nieuwenhoorn, voor perc. 4; Kooreman, te Allen, voor 
perc. 5; Baumann, te Dordrecht, voor perc. 6, 7 en 8. Aanw. gehouden. 
Raming per jaar: perc. 1J 6600, perc. 2 f 16,000, perc. 3 ƒ 14,600, rrc. 4 ƒ 6150, perc. 5 f 18,000, perc. 6 f 4100, perc. 7 / 12,450, perc. 

ƒ 14.MK). 
•-Hage, te 11*/» oren, door het ministerie van waterstaat enz.: aan 

het ge boonw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de over
laten in den Waaldijk boven Gorichem, met de daartoe behoorende 
sluizen, duikers en verdere werken. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
10 district, den arrondissements-ingenieur, beiden te 's-Hage, enden 
opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw. gehouden. Raming ƒ 6500 
per jaar. 

'•-Hage, te l i 1 ' , uren, door het ministerie van waterstaat enz.: aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van het Zedenk-
kanaal met bijbehoorende werken en het rgksstoomgemaal aan den 
Arkelschen dam, prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
10 district, den arrondissements-ingenieur, beiden te 's-Hage, en den 
opzichter La Fontijn, te Gorichem. Aanw. gehouden. Raming ƒ 61,000 
pér jaar. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bouwen van 
eene openbare lagere school der 4e klasse, voor jongens, aan de Mar
nixstraat, nullij het Leidscheplein. (Zie advert, in »°. 48.) 

kroningen, te 12';, uren, door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden en het doen van eenige herstellingen of ver

nieuwingen aan tien schoolgebouwen enz., ged. 88, (bestek no. 275.) 
20. het onderhouden en het doen van eenige herstellingen en ver

nieuwingen aan tien schoolgebouwen enz., ged. 88, (bestek no. 276); 
So. het onderhouden en het doen van eenige herstellingen en ver

nieuwingen aan tien schoolgebouwen enz., ged. '88, (bestek no. 277); 
onder bijlevering van alle daaartoe noodige bouwstoffen, arbeidsloonen, 
transporten enz. 

Aalten (Geld.), te 1 uur, door het best. der kerkelijke kas, ten huize 
van Haverkamp, aan dc Veemarkt: het bouwen eener pastorie. Inl. bij 
den opzichter J. M. van der Wilk, aldaar. 

Amsterdam, te 2 uren, door de Hollandsche ijzeren spoorwegmaat
schappij, in kamer no. 46 van het centraal administratiegebouw: bestek 
no. 416, het maken van den onderbouw en het maken, leveren en op
stellen van den bovenbouw eener draaischijf van 13.50 M. middellijn op 
het stationsemplacement te 's-Hage, in 2 perc. Raming: perc. 1 ƒ3200, 
perc. 2 f 4200. (Zie advert, in e*. 48.) 

Dinsdag, • Dee. 
Amsterdam, te 10 uren, door den luitenant-kolonel,eerstaanwezend-

ingenieur der genie, aan het bureau der genie, Plantage-Lynbaangracht 
no. 1: het bouwen van een magazijn voor geneesmiddelen te Amsterdam. 
Bilj. inzenden uiterlijk 5 Dec, vóór 3 uren. Aanw. gehouden. Raming 
f 212,000. 

Alkema.de (Z.-II.), te 12 uren, door burg, en weth.: het onderhouden 
van den grintweg en de voetpaden met de daarbijbehoorende kunst
vlerken en plantsoen, voor den tijd van 5 jaren, ing. 1 Jan. '88. Inl. 
hij den gemeenteopzichter te Roelofarendsveen. Aanw. gehouden. 

Delft,-te 12 uren, door burg. en weth.: het driejarig onderhoud der 
gemeentewerken. 

Delft, te 12 uren, door burg. en weth.: het rioleeren en bestraten 
van twee straten in het zuidwestelijk gedeelte der gemeente. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 106, levering van stalen of 
gieren tire fonds, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der Staatsspoor
wegen. Inl. aan het centraalbureau. (Zit advert, in n°. 48.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 106, levering van stalen 
tandplaten met klemwiggen, in 2 perceelen, ten behoeve van het ver
nieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. aan het centraalbureau. 
(Zie advert, in n°. 47.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: bestelt no. 108, leveren en inkepen 
van platte eikenhouten dwarsliggers, in 4 perceelen, ten behoeve van 
het vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. aan het centraalbureau. 
(Zie advert, in n'. 47.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, aan het centraalbureau: bestelt no, 120, leveren en inkepen 
van eikenhouten dwarsliggers, in 10 perceelen, ten behoeve van het 
vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. aan het centraalbureau. 
(Zie advert, in ifi. 47.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen aan het centraalbureau: bestek no. 121, levering van stalen 
laschplaten, stalen vindplaten, stalen schroefbouten en ijzeren haak
bouten, in 3 perceelen, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der 
Staatsspoorwegen. Inl. aan het centraalbureau. (Zie advert, in n'. 48.) 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 122, levering van stalen 
dwarsliggers met bevestigingsdeelen, in 3 perceelen, ten behoeve van 

het vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen. Inl. aan het centraal
bureau. (Zie advert, in n". 48.) 

SrUpskerk , te 4 uren, bij T. Poll: het grootendeels wegbreken der 
schuur en het verrichten van eenige uitbreiding, vernieuwing en ver
andering aan het woonhuis van de Wed. Teenstra-Juurscma, aldaar, 
Inl. bij den architect M. Viets, te Zuidhorn. Aanw. 6 Dec, tel 1/,uren. 

Leeuwarden, door den architect A. Hoekstra: het bouwen van een 
woon- en pakhuis aan de Willemskade, noordzijde, aldaar. 

Woensdag, 7 Dec. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhoud van de schutsluizen en bijbehoorende werken te Nichtevecht, 
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. 
gehouden. Raming J 2400. 

Nieuweramstel, te I I ' , uren, door burg. en weth.: het bestraten 
en rioleeren van het dorpsplein te Amsterdam. Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in een der 
lokalen van dc Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
diverse gereedschappen, werktuigen en materialen, in 52 perceelen. 

Donderdag, 8 Dec. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud der rijks-
havenwerken te Medemblik, provincie Noord-Holland. lui. bij den 
waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Keurenaer, 
te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2000 per jaar. 

fireuw, te 11 uren, door burg. en weth. van Idaarderadeel: deleve
ring 100 gegalvaniseerd-ijzeren privaattonnen. Inl. bij den gemeente-
bouwkundige, tc Grouw. 

Haarlem , te 2 uren, door burg. en weth.: het ophoogen en onder 
profiel brengen met zand, het verwerken van zoden en zwarten grond, 
het maken van een ijzeren hek en houten afrasteringen, het uitdiepen 
van het Spaansch vaartje enz., op een terrein ten noorden van dat 
vaartje tusschen den landweg door den Schoterveenpolder en den Schoter
straatweg. Aanw. gehouden. 

Hidden-Beemiter (N.-H.), te 2 uren, door dijkgraaf en heemraden 
van het waterschap de Beemster, in het gemeentehuis: het egaliseeren 
van 2 molenerven en kolkdijk van het Rijpergang in de ïleemster. 
Aanw. gehouden. 

Amsterdam, te 8 uren, door het best. der bouwmaatschappij tot 
verkrijging van eigen woningen, in «do Amstordamsche Werkmansbond", 
Spuistraat 2: het leveren en stellen van 186 privaten (Liernurstelsel), 
met de daaraan verbonden leidingen en aansluitingen aan de hoofdhuis. 
Aanw, 7 Dec, tusschen 2 en 4 uren. 

Zutfen, door den directeur der gemeente-gasfabriek: de levering der 
in '8? benoodigde Engelsche getrokken-ijzeren buizen en fittings, kojieren 
fittings en compositiebuis. 

Vrijdag, • Dcc. 
H-Biisih, te 10'/, uren, door net ministerie van waterst enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: de voortzetting der verhooging van den 
rijks-grooten weg der 2e klasse no. 4, van 's-Bosch naar de rivier de 
Maas in de richting naar Utrecht, prov. Noord-Brabant Inl. bij den 
hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, 
te Vucht, en den opzichter Vroeg, te Crevecocur. Aanw. gehouden. Ra
ming /' 14,600. 

'o-Beich, te 101/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van negen gesmeed-ijzeren 
balansen voor bruggen over de Zuidwillemsvaart, prov. Noord-Brabant. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den ingenieur 
Schuurman, te Vucht, en de opzichters Pomnieé, te Aarle-Rikstel, en 
Weehuilen, te 's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming ƒ 10,460. 

Amsterdam, te 11 uren, in het hotel Willenisen: het verbouwen van 
het winkelhuis Leidschestraat no. 69, aldaar, lui. hij dc architecten W. 
Wilkens en G. van Arkel. 

Zaterdag, 10 Dec. 
Sliedrecht, te 10 uren, door burg. en weth.: het vergrooten van de 

school in wyk D. Inl. bij den gemeente-opzichter J. van Seventer. 
Aanw. 7 Dcc, te 2 uren. 

Batmen (Geld.), door burg. en weth.: dc levering van 25,000 straat
klinkers, franco op den wal aan de Snippeling, bij Deventer. 

Maandag, 12 Dec. 
'••Hage, te 11'/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Zwartewaalschen dijk en het Brielsche spuiwater op het eiland Voorne, 
in twee perceelen, behoorende tot de zeewerken in dc provincie Zuid-
Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-llage, den 
arrondissements-ingenieur, tc Brielle, en den opzichter Kooreman, te 
Nieuwenhoorn. Aanw, 5 Dec. Raming per jaar: perc. I f 900, perc. 
2 ƒ 550. 

••Hage, tc t l 1 / , uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
dijk- en oeverwerken bij Hellevoetsluis en de beide Hoornsche hoofden 
aan den Oudenhoornschen zeedijk, behoorende tot dc zeewerken in de 
prov. Zuid-Holland, Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 
s-Hage, den arrondissements-ingenieur, te Brielle, cn den opzichter 
Kooreman, te Nieuwenhoorn. Aanw. 5 Dec. Raming f 4350 per jaar. 

's-Hage, te l l ' / i uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van net prov. best; het driejarig onderhoud van de dijk
en oeverwerken om de voormalige rijks-uuarantaineplaats op het eiland 
de Tiengeineten, behoorende tot de zeewerken in de prov. Zuid-Holland. 
Inl. by den hoofdingenieur in het 10 district, te 's-llage, den arrondis» 
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seinents-ingenicur, te Brielle, en den opzichter Bouwmann, te Dordrecht. 
Aanw. 5 Dec. Raming / 2600 per jaar. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. bestek no. "2, de levering van 5 metalen brugpijlers enz.; 
2o. bestek no. 93, de levering van den metalen bovenbouw van twee 

bruggen van 8 x 30 M. ieder, een voorstuk cn twee verlengstukken 
voor het stellen van die bruggen; 

3o. perc. 21, klinknagels, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 
Dordre, l i l . tc 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering van diverse materialen voor den dienst van '88; 
Ho. liet vervoer van riviergrint; 
3o. bet onderhouden der openbare drinkfontcinen en eene pomp. 
's-llage. te 1 uur. door burg. en weth.: het leveren, leggen en 

heileggen van hardsteeneii trottoirbanden, ten dienste der gemeente, 
in '88. 

Graningen, te 6'/, uren, door de raadscommissie voor de gemeente
gasfabriek: de levering van diverse materialen. Uilj. inzenden uiterlijk 
12 Dcc, voor 12 uren. 

Klsloo (Kr.), door den directeur der naamlooze vennootschap Zorgvlied-
schc Natiiurboterfabriek, ten zijnen kantore: het bouwen van een 
natiiurboterfabriek te üosterwolde en Steggerda. Inl. bij den architect 
Hb. Vrijburg, te üosterwolde. Aanw. op het terrein te üosterwolde 7 
cn te Steggerda 8 Dec, te 12 uren. 

Itorne (Ov.): het bouwen eener kerk met pastorie en van beiden 
afzonderlijk, voor de R.-K. parochie van den II. Stephanus. Inl. bij den 
architect Nic. Molenaar, te 's-Hage. Aanw. 13 Dec. 

Dinsdag, 13 Dec. 
Woerden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Utrecht, in de voormalige infirmerie: het inrichten van een werk
plaats bij de wagenloodsen en het aanbrengen van ijzeren ringen aan 
het arsenaal te Woerden. Bilj. inzenden uiterlijk 12 Dec, vóór 3 uren, 
bij genoemden ingenieur. Inl. bij den opzichter van fortificatiën, te 
Woerden. Raming ƒ 1300. 

Woensdag, 14 Dee. 
's-llage, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

vormen van een gedeelte rivier tusschen de Diissensche Gantel en het 
Holleke, nabij Keizersveer, onder de gemeenten Waspik Dussen en 
Raamsdonk, prov. Noord-Brabant, behoorende tot de werken voor he 
verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, Inl. aan het bureau 
der werken voor de verlegging van den Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. 
7 Dec. te 12 uren, aan het directicverblijf nabij Keizersveer. Raming 
1,270,000. 

' e - l ï age , te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
inaken van een woningblok voor het sluispei-soneel van de scheepvaart-
sluis nabij Keizersveer, onder de gemeente Raamsdonk, prov. 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. 7 Dec, te 12 uren, aan het 
directieverblijf nabij Keizersveer. Raming f 10,410 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een dubbele ijzeren bascuiebrug over de in-aanbouw-zijnde 
schutsluis nabij de algemeene begraafplaats te Gorichem, 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 sectie-ingenieur Ramaer, te Gorichem. Aanw. 7 Dec, 
te 11 uren. Raming / 23,300. 

s - l l a g e . te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van drie dwarsdammen langs en aan de landeinden der dwars-
krihhen nos. 32, 42 cn 44 der rivier de Boven-Merwede. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's Hage, den ingenieur Hoogenboom, te 
Dordrecht, en den opzichter Van de Krekc, te Gorichem. Aanw. 7 Dec. 
Raming f 12,200. 

's-llagc. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz,: de 
uitvoering van baggerwerk iu het bed van de rivier de Waal, onder de 
gemeenten WameT en Dreumel, prov. Gelderland, tusschen dc kilometer
raaien 57 en 59. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, 
en den ingenieur Stienêker, te Nijmegen. Aanw. 7 Dec. Raming 
ƒ 0.18 per i * . 

Uouda, te 1 uur, door burg. en weth.: a. de levering der ged. '88 
benoodigde materialen, in 16 porc; b. het onderhoud der straten; c. 
het maken van 378 M. dennen nerkoenbeschoeiing; d. het maken van 
54 M. walbeschoeiing langs het bassin van dc zweminrichting. 

Donderdag, 15 Dec. 
.Sneek, te 11 uren, door het dijksbest. van Wymbritseradeels c a. 

contributie-zeedijken, bij hls. Ilouina: het vernieuwen en herstellen van 
werken aan de zeeweringen der contributie, in 10 perceelen, alsmede de 
levering van 1630 Nooi-sche palen, 725 M. eiken gording, 3000 bos 
Gaasterlandsch rijs en 3100 rongen. Aanw. 12 Dec, te 11 uren, aan 
het contributiehuis tc Schuilenhurg. 

Uzendljke (Zeel.), door J. Th. Hendrikse: het bouwen van een 
schuur met bocrenbehuizing en bakkeet in den Beciuspolder, in de 
onmiddellijke nabijheid der haven van Nieuw-Vosmeer. 

Vrijdag, 16 Dce. 
a-üosrli te 101,, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best,: het aanbrengen en onderhouden van 
beplantingen op de rijkswegen van 's-Bosch over Tilburg naar de Bel
gische grens, van Best over Eindhoven naar de Belgische grens en van 
VBosch tot de rivier dc Maas in de richting op Utrecht, prov. Noord-
Brabant, inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, den 
ingenieur Schuurman, te Vucht, en de opzichters Brouwer, te Vucht 
en Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 9 Dec. Raming f 3000. 

'a-Boaeh, tc 101/, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van stcenglooiingen tegen 
dc buitenbeloopen der Diezedijken, tot voortzetting van de werken tot 
verbetering van het kanaal de Dieze. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
6e district, te 's-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den 
opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. 9 Dec. Raming / 2100. 

'••Baach, te lO'/s uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het aanbrengen en onderhouden van 
beplantingen op de dijken langs de Zuidwillemsvaart, prov. Noord-
Brahant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, té s-Bosch, den 

ingenieur Schuurman, te Vucht, en den opzichter Weehuizen, te 's-Bosch. 
Aanw. 9 Dec. Raming I 1830. 

tirenlngen, tc 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de rijks-

nte weger, en van de verspreide rijksbruggen in de prov. Groningen, in 
perceelen cn in massa. Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den 

ingenieur, te Groningen, en bij de opzichters Bauer, tc Groningen, voor 
perc. 1; Raammaker, te Groningen, voor perc. 2 en het gedeelte Gro
ningen— Wmnewcer van perc 3, cn Stratingh, te Delfzijl, voor het 
gedeelte Winneweer—Delfzijl van perc. 8. Aanw. 9 Dec. Raming per 
jaar: perc 1 ƒ 4570, perc. 2 f 6990, perc 3 ƒ 8776, massa ƒ 19,836. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best. van Overijsel: het onder
houd van de aarde- en verdiepingswerken van de Dedemsvaart en hare 
zijtakken over '88, in 3 perc Raming: perc. 1 ƒ 1710, perc. 2 f 986, 
perc. 3 f 1835. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best. van Overijsel: het uit
voeren van vernieuwingen, herstellingen, verf- en tccrwerk aan de 
kunstwerken, gebouwen, enz. der Dedemsvaart cn hare zijtakken, ged. 
'88, in 3 perc Raming: perc. 1 / 895, perc 2 / 620, perc 8 / 2100. 

Zaterdag, 17 Dec. 
Utrecht, te 11 uren, door burg. en weth.: dc levering van dc be

noodigde materialen, ten dienste der gemeente-gasfabriek, in '88, in 15 
perceelen. 

Utrecht, te 1 uur, door de directie der Nederl. Rijnspoorwegmaat
schappij : het leveren van 20,000 eikenhouten dwarsliggers, in 5 perceelen, 
en 10,000 gekeepte en gecreosoteerde eikenhouten dwarsliggers, in 2 
perecejen. Bilj inzenden uiterlijk 16 Dec 

••Hage, te 2 uren, door het ministerie van justitie: het driejarig 
onderhoud, van 1 Jan. '88—31 Dec '90, van: a. het paleis van justitie, 
het huis van bewaring en de strafgevangenis te Arnhem; b. de straf
gevangenis te Zutfen: c. het rechtsgebouw en huis van bewaring te 
Tiel; d. het hoog militair gerechtshof, het rechtsgebouw en de straf
gevangenis te Utrecht; e. het gebouw te Amei-sfoort, waarin het kan
tongerecht en de kantoren van de hypotheken en van het kadaster 
gevestigd zijn; ƒ. het rijksopvoedingsgesticht te Montfoort; g. de straf
gevangenis en het huis van bewaring te Rotterdam; h. het huis van 
bewaring te Dordrecht; i . de strafgevangenis te Gorichem; /, de straf
gevangenis en huis van bewaring te 's-Hage; l. het kantongerechts
gebouw te Leiden. Inl. bij den ingenieur-architect voor de gevange
nissen en rechtsgebouwen te 's-Hage en bij de verschillende opzichters. 
(Zie adeert. in n'. 49.) 

Maandag, I S Dec. 
's-llagc, te l l i | , uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van al de 
werken, behoorende tot het kanaal door Voornc, in de provincie Zuid-
Hollaud. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, den arron
dissements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter Lugten, te Hellevoet
sluis. Aanw. 12 Dec. Raming / 88,000 jier jaar. 

's-llage. te 11'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de 
zeewerken op Goedereedc, in vier perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 10e district, te 's-Hage, den ingenieur, te Brielle, en den opzich
ter Daleboiit. te Goedereede. Aanw. 12 Dec. Raming per jaar: perc. 
1 f 750, perc 2 ƒ 13.500, perc. 3 /' 1960, perc. 4 / 14,000. 

Dinsdag, 20 Dee. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 470, het inaken van eene 
militaire los- en laadplaats, het leggen van een losspoor en het verrichten 
van bijkomende werken, op het station Rozendaal. Inl. aan het centraal
bureau. Aanw. 18 Dec, te 11 uren. Raming f 7400. (Zie advert, 
in n'. 49.) 

I irecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 472, het maken van steigers 
en een uitwijkspoor langs dc haven oji het station Bedum. Aanw. 18 
Dec, te 11 uren. Raming ƒ 2050. (Zie advert, in m*. 49.) 

Waensdag, XI Dec. 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor twee draaibruggen, 
waarvan dc eene in den Muiderstraatweg en de andere in den weg 
bezuiden het Smal Weesp, onder de gemeenten Diemen cn Weesper-
kaïspel. prov, Noord-Holland, 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. Raming f 30,000. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk tot opruiming van hinderlijke ondiepten in 
de rivier de Boven-Merwede, voor Werkendam. Inl. bij den hoofdinge
nieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogenboom, te Dordrecht, 
en den opzichter Van de Krekc. tc Gorichem. Aanw. 14 Dec. Raming 
ƒ 0.30 per M». 

'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot normalisecring van de rivier de Waal onder 
Echteld, prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaien 54 en 66. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te's-Hage, en den ingenieur Stienêker, 
tc Nijmegen. Aanw. 14 Dcc. Raming f 8540. 

'•Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van zuilcnbasaltstecnglooiing tegen de Spieringplaat langs den 
linkeroever van de Nieuwe-Mcrwedc, tusschen de kilometerraaien 112 
en 114, onder dc gemeente Werkendam, behoorende tot de werken der 
Merwede en Killen, in de prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-IIagc, den ingenieur Hoogenboom, te 
Dordrecht en den opzichter Baumer, te Werkendam. Aanw. 14 Dec. 
Raming ƒ 9450. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerwerk tot verbetering van het vaarwater nabij den 
Grooten Durk in de rivier den Usel, tusschen de kilometerraaien 3 en 
6, onder Westervoort en Velp, prov. Gelderland. Inl. bij den hoofdinge
nieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Escner, te Kampen. 
Aanw. 14 Dec. Raming f 0.60 per M>. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken 
nabij den Staatsspoorweg bij Schotdeuren, gemeenten Nieuwland en 

Arkel, tot naby' de algemeene begraafplaats te Gorichem, 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 Ramaer, te Gorichem. Aanw. 14 Dec, te 
l i l / , uren. Raming ƒ 500,000. 

Dlrki land, te 3 uren: het aanleggen van p. m. 1742 M. grintweg 
over de kruin van den Noorddijk in den polder Dirksland, met bijleve
ring van 650 M 3 grint 

Donderdag, 11 Dce. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van het groot 
Noord-Hollandsch kanaal, in zeven perceelen. Inl. bij den waarnemend-
hoofdingenieur, te Haarlem, cn den ingenieur Welcker, te Alkmaar. 
Aanw. 15 Dec Raming: perc. 1 / 17,450, perc. 2 / 12,000, perc 3 
f 9360, perc. 4 f 8400, perc. 5 ƒ 11,430, perc 6 ƒ 12,400, perc. 7 
ƒ 18,970. 

Vrijdag, 13 Dec. 
'•-Bosch, te 10'/, uren door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud der rijks-groote 
wegen in de prov. Noord-Brabant, in 10 perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, de ingenieurs Schuurman, te 
Vucht en Van Nes van Meerkerk, te Breda, en voorts bij de verschil
lende opzichters. Aanw. 16 Dec Raming per jaar: perc. 1 ƒ 6200, 

perc. 2 ƒ 5500, perc. 3 / 8700, rare. 4 f 6300, perc. 5 f 6000, perc. 6 
/ 2690, perc. 7 f 8200, perc 8 ƒ 4290, perc 9 ƒ 10,010, perc. 10 f 8810. 

Middelburg, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van het Neder-
landsch gedeelte van het kanaal van Neuzen, met biitiehoorcnde werken. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 11e district, tc Middelburg, cn den 
ingenieur, te Neuzen. Aanw. 15 en 17 Dcc Raming j 42,000 per jaar. 

Woensdag, IN Dec. 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhouden van en de uitvoering van eenige werken aan het departe
ment van justitie te 's-Hage, ged. '88, '89 en '90. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het le district, tc 's-Hagc. Aanw. 22 Dec, te 9 uren. 

Vrijdag, SO Dee. 
Arnhem, tc 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

hot gebouw van het prov. best: het vierjarig onderhoud cn dc uit
voering van vernieuwingen en herstellingen aan rijks-groote wegen in 
de prov. Gelderland, in 19 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur te 
Arnhem, cn bij de verschillende ingenieurs en opzichters. Raming per 
jaar: perc 1 11 8415, perc 2 f 10,640, perc 3 ƒ 11,135, perc 4 f 5890, 
perc. 5 / 5925, perc. 6 / 5110, perc. 7 f 6750, perc. 8 7 5820, perc. 9 
/ 16,930, perc. 10 f 15,220, perc 1 1 / 7800, perc. 12 f 3075, perc 13 
/ 7090, perc. 14 / 8-190, perc 15 ƒ4941, perc. 16 ƒ 6428, perc. 17 
ƒ 9029, perc. 18 ƒ 2835 perc. 19 ƒ 2345. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Bercliem, 21 Nov.: het bouwen eener boeren

hofstede ca . ; minste inschrijver Arn. Strik, te 
Bercliem bij Os, voor ƒ 3185, aan wien het werk 
gegund is. 

Breda, 24 Nov.: het bouwen van twee woon
huizen met bovenkwartieren, op een terrein aan 
de Middcnlaan, voor L. J. Horward, onder beheer 
van den architect J. A. Oomcs, aldaar; gegund 
aan A. Mol, te Breda, voor ƒ 6202. 

Hei nu iu. 25 Nov.: het bouwen van een 
boerenhuis tc Deinuin, onder beheer van den 
architect W. C. de Groot, te Leeuwarden; ge
gund aan M. J. Schotanus, tc Boxum. 

Waterveen. 26 Nov.: het bouwen van eene 
boerenwoning, onder beheer van den architect 
A. M. A. Gulden, te Zalt-Bommel; gegund aan 
J. N. van Tilburg, te Leiden, voor ƒ 3844. 

Leek, 26 Nov.: het bouwen van nieuwe 
schoolgebouwen met ondcrwijzerswoningen te 
Leek, Tolbert, Zevenhuizen-bovenen Zevenhuizen-
beneden, onder beheer van den architect J. 
Siccaina; ingek. 32 bilj., als: 

Leek. Tolbert. Zevenhuizen. 
Bov. Ben. 

10,187 
9,900 

10,348 
9,895 

10,154 

11,540 

11. Zondag, 
Zuidlaren, 

D. J. Keunin, 
Ureterp, 

T. Jelsma, Gro
ningen, 

H. Moorman, 
Bedum, 

J. L. v. d. Schaaf, 
Leek, 

G. Hensema, Oude-
Pekela, 

J. Schuil, Leek, 
P. J. Vonk, 

Ure terp, 
B. Kooi, Zuidhorn, 
G. Huizinga. id. 
II. Smit, Bedum, 
A. Tceninga, 

Grootegast, 
J. Werkman, Gro. 

Hingen. 
I. v. Houten, Leek, 
S. Kremer, Bedum, 9,930 
C. ter Burg, Zuid

laren, 
J. Muller, Gro

ningen, 
11. Steenstra, 

Zuidlaren, 
J. Heikens, Ap

pingedam, 
K. J. Kalt, Heeren 

veen, 
I. Kuiperie.Marum. 
II. v. Houten, Leek, 9,590 
H. Walker, Gro

ningen, 
Ph. Hendriks, id. 
K. Talma, Boorn-

berguin, 
C. Hillebrands, 

Nietap, 
D. J. Beek, 

Drachten, 
O. Olïringa, Don

kerbroek, 
S. Meyers, Bedum, 

ƒ 10,200/15,600/15,750 

9,660 14,369 13,290 Z'13,460 

11,222 16,997 

10,120 15,225 

15,739 
15,391 

14,197 13,998 

15,890 15,850 

14,638 14,870 

13,777 
14,800 

10,164 14,797 

14,332 
16,196 

15,874 

17,260 

16,200 

14,750 

13,195 
12,974 

14,694 14,232 

14,130 
13,890 
16,300 16,690 

11,180 17,140 13,970 

9,996 

10,695 

10,959 

9,879 

15,999 14,797 
14,562 

16,777 

14,143 

13,597 

J. Benninga, id. ƒ 16,300 
.1. llesselingen, 

Meppel, ƒ 9,745 
W. Rotschiiffcr, 

Bedum, ƒ 10,500 
Raming 10,125 15,300 13,950 14,275 

Utrecht, 26 Nov., onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het driejarig 
onderhoud van de schipbrug, liggende over de 
rivier de Lek tusschen Vreeswijk en Vianen; 
minste inschr. J. Barneveld. te Vreeswijk, voor 

f 19,480 
Raming • 22,170 

2o. het onderhoud der Keulsche vaart in de 
prov. Utrecht, ged. '88; minste inschrijver E. K. v. I.eusen, 
Scheepbouwer, te Utrecht, voor f 2878 J. Wittevecn, 
Raming » 3060 J. Pot, 

3o. het driejarig onderhoud van het gekanali- B. v. d. Worp, 
seerde gedeelte van den Holl. Usel; minste J. Aalpoel 
inschr. C. P. W. Dessing, te Gouda, voor/10,150 J. E. Rood 
Raming ƒ 13,000 per jaar. H. Steenbergen, 

Brummen, 26 Nov.: het bouwen van een 
koetshuis c. a., aan de pastorie der Ned. Hcrv. 
kerk; ingek. 5 bilj., als: 
G. J. Boezcwinkel, te Brummen, f 2298 
Wed. A. Klanderman, » idem » 2174 
G. J. Oarmiggelt, » idem » 1986 
J. Schut, » idem » 1880 
Wed. J. Smeerdijk, » idem » 1849 
Raming » 2024 

Wlasekerke (Z), 26 Nov.: het maken van 
buitengewone werken tot dijksverbetering aan 
den calamiteusen Vlietepolder; ingekomen 8 
bilj., als: 
J. v. d. Band, Wissekerke, en P. v. d. 

Berge, Kolijnsplaat, / 15,290 
G. W. Bolier, Sliedrecht, » 14,510 
P. Langeveld, Hardinksveld, » 13,472 
P. v. d. Bist, Hontcnisse, » 18,450 
S. Blok, Kortgene, » 13,400 
B. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke, » 13,300 
Joh. de Jonge, Biezelinge, » 13,289 
C. de Wilde, Kattendijkc, » 13,182 

Zwolle, 26 Nov.: het bouwen van een wacht
en spuithuisje aan deSassenpoortenbrug; ingek 
8 bilj., als: 
M Groenenberg, 
G. Kamphuis, 
H. G. Trup, 
F. Dusselhoff, 
G. Schutte, 
li. Bruins, 
K. A. v. d. Berg, 
E. v. Rosmalen, 
Gegund. 

Graningen, 28 Nov., voor rekening der ge
meente: lo. het verrichten van eenige verfwer
ken aan het raadhuis; ingekomen 3 bilj.; minste 
inschr. G. Noordhof, te Groningen, voor f 198, 

2o. het stoften, wasschen, bijwerken en witten 
der stukadoorwerken aan het raadhuis; ingek. 
2 bilj.; minste inschr. J. II. WachtcndorlT, te 
Groningen, voor / 260. 

3o. het leveren van nieuwe glasgordijnen cn 
het onderhouden van alle glasgordynen; geen 
bilj. ingekomen. 

4o. het onderhoud van de kachels in het raad
huis; ingek. 1 bilj., van Auping, te Groningen, 
voor ƒ 134. 

Graningen, 28 Nov.: het slechten van het 
oostelijk gedeelte der voormalige linie op de 
hoogte van Helpman by Groningen; ingek. 14 
bilj., als: 

18,147 G. Crone. te Ten-Boer, f 2320 
A. de Vries, » Groningen, » 2291 
A. H. Kremer, » Bedum, • 2150 

16,860 S. Ubels, » idem » 2145 

A. liannink, te Zuidhorn, ƒ 1995 
M. Boersma, » Warfhuizen, » 1660 
A. Schreuder, i Groningen, » 1444 
H. de Herder, » idem » 1395 
P. H. Dopheide, » idem • 1388 
.1. N. Kruizinga, t idem » 1370 
C'. de Jong, » Niemvolda, » 1270 
J. 1. Toesman, » Groningen, » 1220 

Zuidema, » Zuidbroek, » 1199 
Klippus, » Bedum, » 960 

Raming » 1620 
Deventer, 28 Nov., voor rekening van do 

sociëteit de Hereeniging: lo. het verplaatsen 
enz., van dc muziektent: ingek. 7 bilj., als: 

2o. het maken en plaatsen 
hek; ingekomen 9 bilj., als 
.1. VVerenberg 

13,363 
12,694 

15,332 

14,140 

16,100 

14,747 

te Zwolle, f 1347 
» idem » 1233 
» idem » 1213 
» idem > 1125 
» idem . 1037 
» idem » 990 
i idem » 959 
s idem » 895 

te Deventer, 
» idem 
> idem 
» idem 
• idem 
» idem 

idem 

/ 849 
> 835 
» 821 
» 796.75 
* 790 
» 769 
» 737 

van een ijzeren 

té Deventer, f 872 
J. Dubbe G.Iz., » idem » 870 
P. Kloosterboer, • idem » 865 
H. de Boer, » idem » 868 
D. J. Bokslag, » idem » 850 
H. Burgers, » idem » 848 
A. Breeman, » Apeldoorn, » 845 

S. Kelderman, • Deventer, » 840 
C. L. Franssen, » idem » 709 

De werken zijn nog niet gegund. 
Breda, 28 Nov.: het afbreken van een huis 

zonder verdieping en liet wederopbouwen met 
verdieping, onder beheer van den architect II. 
" Eligh; ingek. 11 

Claassen, 
J. .1. Koopinans, 

B. Kroes, 
W. de Kanter, 
F C. Schrauwen, 

Joris, 
M. v. Sevcnbergen, 
A. C. v. Gils, 
W. v. Boxsel, 
W. F. Reichardt, 
J. Kleiner, 
Gegund. 

Utrecht, 29 Nov.: bestek no. 471, het maken 
van drie seinhuizen op het station Rozendaal; 
ingek. 9 bilj., als: 

te Utrecht, 
's-Gravendeel, 

te Breda, ƒ 910 
n idem > 880 
n idem t 870 
li idem » 870 
li idem » 850 
» idem t 844.40 
li idem > 840 
i idem « 835 
» idem . 830 
» idem » 779 
, idem > 687 

C. v. Straaten, 
Blok, 

M. L. Veenenbos, 
A. Willaert, 
L. Botermans, 
P. Stevens, 
A. v. Hezik, 
F. D. Bruglemans, 

3. Hornstia, 

f 7199 
- 6993 

6690 
6490 
6276 
6190 
6054 
5768 

» Brielle, 
> Bokstel, 
» Gilzc, 
• Rozendaal, 
• Kerkdriel, 
• Rozendaal, 
i» Bergen-op-Zoom, » 5489 

Leeuwarden, 29 Nov.: de doorsnijding van 
den rijksstraatweg bij Akkrum, tot verbetering 
van het vaarwater van Sneek naar Akkrum, en 
het maken van een draaibrug, wachterswoning 
en bijkomende werken; ingek. 19 bilj., als: 
H. de Herder, Groningen, ƒ31,937 
J. N. Kruisinga, idem » 80,470 
F. J. Schaalsma, Harlingen, » 28,066 
11. H. Smith, Almenum, » 27,990 
S. Hoogeveen, Dokkum, » 27,980 
F. G. Dekhuis cn D. Damstra, Leeuwarden,» 27.834 
II. Keizer Jz., idem » 27,494 
P. Hel en A. Blok, Zwolle, » 27,483 
H. Cusveller, Staveren, » 27,385 
R. Hunse, Assen, » 27,280 
M. P. de Vries & L. Zandstra, » 26,974 
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K. A. v. d. Berg, Zwolle, / 26,450 
G. O. Bleeker, idem » 25,980 
C. de Ruiter, Hardinksveld, » 25,870 
W. H. Brouwer, Leerdam, > 25.4*7 
E. S. de Boer, Lemmer, » 25,475 
C. Sterk, lleukelum, » 24,875 
J. Bakker, Kollum, » 24,600 
A, v. d. Meijden, Hardinksveld, * 24,596 
Raming » 28,175 

Amaterdam, 29 Nov.: het bouwen van een 
hecrenhuis aan de Weesperzijde, gemeente 
Nieuweramstel, onder beheer van den architect 
W. Langhout Gz.; ingek. 16 bilj., als: 
Th. 't Kint, te Amsterdam, / 16.200 
N. Perquin & Zn., • idem » 14,500 
J. Gelens, » idem » 14,450 
A. J. v. Liemt, » idem » 14,100 
\V. H. Struijs, » idem » 13,820 
J. v. Berne, » idem • 13,333 
G. Wond, » idem » 13,231 
H. J.G.Haandriksman.» idem » 13.150 
H. C. Dorlas, > idem t 13,147 
E. v. d Eijk en De 

Waal, » idem » 12,799 
Gebr. Esveldt, » idem » 12.780 
A. Aalders, » idem » 12,726 
G. Boon, > idem » 12,672 
J. J. Vissers, i idem . 12.667 
W. Greve, a Buiksloot, » 12,397 
D. H. Zeevat, > Amsterdam, » 11,953 
Gegund. 

'•-Hage, SO Nov., onder beheer vat. het 
ministerie van waterst. enz.: lo. bet bouwen van 
twee schutsluizen en het maken van bijbehoo
rende werken, nabij den St.-Anthoniedijk, onder 
de gemeente Diemen; ingekomen 12 bilj., als: 
P. v. Doornik, Warder, ƒ 1,262,000 
B. Voordendag Az., Dordrecht en J. 

v. d. Plas, Hardinksveld, > 1,116,200 
A. Benders, Dordrecht, » 1,067,000 
VV. P. dc Vries, Rossum, en N. v. 

Haaren, 's-Bosch, , 1,059,000 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht, t 1,029,000 
J. 3. Bekkers, Lent, en A. D. v. 

Stters, Vught, „ 1,027,000 
L. J. v. d. Steenhoven, Dordrecht, > 999,790 
VV. Ambagtsheer, Nieuweramstel, » 990,000 
D. Volker, Dordrecht, » 988X100 
D. Ccrlijn & Zn., en A. J. de Haan, 

Amsterdam, , 966,000 
S. II. Fernirn. Scheveningen, > 979,000 
H. Th. Wiegcrink, Groenloo, » 963,900 
Raming , 1,130,000 

2o. de levering en verwerking van 300 M* 
ballaststeen aan eenige rijksrivierwerken op de 
Maas; ingek. 4 bilj., als: 
E. Janssen, Luik, ƒ 12,000 
G. Straatman, Lame, , u,880 
J. A. H. v. d. Venne, Bree, i 11.376 
G. Smects, Maesoyck, » 11,200 
Raming „ 10.400 

3o. het onderhoud van de schutsluis en bijbe
hoorende werken nabij den Groenendijk bewesten 
Utrecht, cn het onderhoud van het verruimde 
en het omgelegde gedeelte van den Vaartschen 
Rijn, onder de gemeenten Jutfaas cn Vreeswijk, 
ged. '88, in twee perceelen. 

Perc. 1, ingekomen 3 bilj., als: 
Erven C. Blankevoort, Monnikendam, / 584 
P. Leenders, Utrecht, 0 614 
P. J. de Koek, idem » 452 
Raming „ jon 

Perc. 2. ingek. 5 hilj., als: 
E. v. Ilentum, Jutfaas, 
J. Fruytier, Utrecht, 
W. v. Straten, idem 
D. Barneveld, Vreeswijk, 
W. v. Dijk, Jutfaas, 
Raming 

Moergcatel, 1 Dec. 

f 5495 
» 5470 
» 5438 
a 5400 
11 6380 
> 6050 

de vergrooting van het 
bestaande liefdegesticht, aldaar, onder beheer 
van den architect Leo Goijaerts, te Tilburg; 
ingekomen 24 bilj., als: 
Joh. Schonk, Oosterwiik, / 
J. A. Schoonenhurg, Ödenhout, » 
P. v. Hoes, Tilburg, » 
F. Smulders, Oosterwijk, » 
M. Reijnen, Tilburg. 

75,970 
69,500 
69,286 
69.000 
68,624 

Van Rijt en V. d. Struijck, Oosterwijk. » 67,819 
P. Bloem, Bokstel, 
C. Mulders, Raamsdonksveer, 
Meeuws en Horvers. Tilburg, 
J. v. Riel, idem 
J. C. v. Pelt, idem 
Versteijnen, Oosterwiik, 
P. v. Riel, Tilburg, 
Th. Verhoeven, Hilvarenbeek, 
F. Vervest, Tilburg, 
A. v. d. Aa, idem 
H. Troupin, Best, 
Arn. v. d. Meer, Zevenbergen, 
Oliviers, Gemert, 

66.66; 
. 66,600 

65,936 
65,249 

1 65,016 
64,990 
64,000 
63,800 
63,500 
63,080 
63,000 
62,645 
62,441 

C. Vriens, Moergestel, ƒ 61,800 
N. Perquin & Zonen. Berkel b/Rotterdam, » 61,350 
W. F. Weiiers, Tilburg, 1 61,200 
Gebr. Nagel, Moergestel, » 61,197 
Th. Gustenhoven, Tilburg, > 60,393 

Haarlem, 1 Dec: het driejarig onderhoud 
der groote en andere rijkswegen in de prov 
Noord-Holland, in 6 perceelen. 

Perc. 1, ingek. 9 bilj., als: 
per jaar. 
/' 19,490 
> 18,400 
. 17,200 
> 16,842 
> 16,690 
• 16.377 
> 16,363 
» 15,800 
> 16,394 
» 17,276 

per jaar. 
j 10,156 
» 9,747 
a 9,600 
> 9,582 
• 9,477 
> 9,372 
» (.,098 
» 10,307 
per jaar. 
ƒ 6375 
> 5916 
» 5878 
• 5877 
« 5863 
» 5699 
1 6123 

per jaar. 
ƒ 11,490 
» 11,352 
> 10,94) 
> 10,600 
> 10,080 
» 9,990 
» 11.250 

B. Bouljon, Watergraafsmeer, 
B. Vermolen, Weesp, 
R. Schreuders, Kolhorn, 
C. v. Boven, Nieuweramstel, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
A. Helsen, idem 
C. Bos, Haarlemmermeer, 
W. Ambachtsheer, Nieuweramstel, 
G. H. v. d. Wilt, Breukelen, 
Raming 

Perc. 2, ingek. 7 bilj., als: 

.1. S. v. Velthuijsen, Haarlem, 
P. Duinker, Amsterdam, 
G. D. v. Doorn, idem 
D. A. Rraakenburg, Haarlem, 
P. v. Essen, Halfweg, 
J. II. Daudeij, Haarlem, 
C. Bos, Haarlemmermeer, 
Raming 

Perc. 3, ingek. 6 bilj., als: 

J. S. v. Velthuijsen, Haarlem, 
P. Metselaar, Alkmaar, 
C. Bos, Haarlemmermeer, 
P. v. Essen, Halfweg, 
D. A. Draaken burg, Haarlem, 
J. H. Daudeij, idem 
Raming 

Perc. 4, ingek. 6 bilj., als: 

P. Ootus, Wognum, 
P. Metselaar, Alkmaar, 
R. Kroon, Buiksloot, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
J. Oldenburg, Bergen, 
H. Schnijt, Alkmaar, 
Raming 

Perc. 5, ingekomen 8 bilj., als: 
per jaar. 

J. llille, Ursem, / 9990 
J. Giltjes, Petten, > 9700 
R. Kroon, Buiksloot, 11 9450 
Gebr. Kleijn, Helder, > 9100 
J. Moorman, idem » 8900 
G. D. v. Doom, Amsterdam, a 8400 
Gebr. Jansen, Nicuwcdiep, » 8182 
J. Oldenburg, Bergen, » 8080 
Raming > 9000 

Zaandam, 1 Dec: het onderhoud van de 
watermolens van den polder Westzaan; ingek. 6 
bilj., als: 
J. Leguit, te Zaandam, / 3280 
D. Verlaan & Zn., » idem » 3250 
J. Otter, » Koog, a 8196 
C. Geils, > Westzaan, » 8189.50 
R. Seli ud 1 lel 100111. > idem • 8187.40 
Gebr. Vrcdenduin, » Zaandijk, > 8180 
Gegund. 
Raming f 820870 

Lr ui 111 IT , 1 Dcc: het afbreken en het her
bouwen van een nieuw boerenhuis, onder beheer 
van den opzichter L. van der Huil: ingekomen 
12 hilj., als: 
S. Brugge, Ossenzijl, f 11,276 
II. Hoogkamp, Nijelamer, a 10,838 
S Brugge, Spanga, 1 10,161 
J. Ilaarsma, Balk, » 9.993 
E. v. d. Veer, Sondcl, » 9,443 
L. v. Noord, Lemmer, > 9,284 
L. de Leeuw, Echten, » 9,000 
D. Wielinga, Idskenhuizen, • 8,848 
Y. de Ree. St.-Nicolaasga, a 8,613 
P. M. de Vries, Lemmer, » 8,800 
M. Bosnia. idem • 8,287 
D. Hoogkamp, Follega, » 8,229 

Leiden. 2 Dec: het bouwen van een woon
huis ann den Stationsweg; ingek. 13 bilj., als 
J. B. Bahn & Zn., 
B. Nieuwenliuizen, 
Chr. E, Verhaaf, 
N. A. Zekveld, 
N. Bink, 
II. de Jong, 
N. Rijnswou, 
H. v. Es, 
H. J. Sloos, 
J. Rutgers, 
P. Gesman, 
Gebr. Couvee, 
J. N. v. Tilburg, 

te Veur, 
» 's-Hage, 
a Leiden, 
n idem 
» idem 
t idem 
» Zoeterwoude, 
. idem 
» Leiden, 
> Aarlandervecn, 
» Leiden, 
» idem 

idem 

f 10,099 
» 9,750 
» 9,348 
» 9,240 
» 8,380 
» 8.353 
> 8,260 
1 8 025 
» 7.998 
• 7,943 
> 7,800 
» 7,767 

7,364 

van de rijkswaterleidingen bewesten en beoosten 
het kanaal van Neuzen; minste inschrijver A. 
Tholens Dz., te Neuzen, voor ƒ «569 per jaar. 
Raming > 6070 » » 

'a-Bosch, 2 Dec: het verlengen van eene 
wisselplaats op de Zuidwillemsvaart, provincie 
Noord-Brabant; minste inschrijver D. Korstiaan 
Bons, te Sliedrecht, voor ƒ 2914 
Raming » 3000 

Leeuwarden, 2 Dec.: het vernieuwen van de 
houten beschoeiing langs de noordzijde van de 
Willemshaven te Harlingen; ingekomen 21 bilj.; 
minste insehr. F. J. Schaafsma, te Harlingen, 
voor f 18,546 
Raming > 18,550 

Abkoude: het verbouwen der pastorie van de 
R.-K. gemeente; ingek. 5 bilj.; minste insehr. 
J. Rentinck, voor ƒ 8838. Gegund. 

Middelburg, 2 Dec.: het driejarig onderhoud 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 10 DECEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 12 Dec. 

Beetaterzwaag (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Opstorland: 
het doen van: a. bet verfwerk der school te Langezwaag; b. het verf
werk der school te Siegerswoude; <?. het verrichten van onderhouds
werken aan de gemeente- en dorpseigen dom men, ged. '88, bestaande in 
timmer-, verf-, mils- en koperslagers werk. 

'••Hage, te l l ' . , uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van den 
Zwartewaalschen dijk en het Brielschc spuiwater op het eiland Voorne, 
in twee perceelen, behoorende tot de zeewerken in do provincie Zuid-
Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 's-llage, den 
arrondissements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter Kooreman, te 
Nieuwenhoorn. Aanw. gehouden. Raming per jaar: perc. I f 900, perc. 
% f 550. 

s - l l a g e , te l l i / . urm. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van net prov. best.: het driejarig onderhoud van de 
dijk- en oeverwerken bij Hellevoetsluis en de beide Hoornsche hoofden 
aan den Oudenhoornschen zeedijk, behoorende tot de zeewerken in de 
prov. Zuid-Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, te 
s-Hage, den arrondissements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter 
Kooreman, te Nieuwenhoorn. Aanw. gehouden. Raming ' 4350 per jaar. 

's-Hage, te 11' ; uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de dijk
en oeverwerken om de voormalige rijks-quarantaineplaat» op het eiland 
de Tiengeineten, behoorende tot de zeewerken in de prov. Zuid-Holland. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 10 district, te 's-llage, den arrondis
sements-ingenieur, te Brielle, en den opzichter Bouwmann, te Dordrecht. 
Aanw. gehouden. Raming / 2600 per jaar. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. bestek no. 92, de levering van 5 metalen brugpijlers enz.; 
2o. bestek no. 93, de levering van den metalen bovenbouw van twee 

bruggen van 3 X 30 M. ieder, één voorstuk en twee verlengstukken 
voor het stellen van die bruggen; 

3o. perc. 21, klinknagels, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 
Dordrecht, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering van diverse materialen voor den dienst van '88; 
2o. het vervoer van riviergrint; 
SA het n»'d<»rhoitd*»n der nnnptit̂ n ''ripVtonteinen en eene pomp. 
Amsterdam, te 12 uien, door buig. en weth.: het vervoeren en 

lossen van zand voor de bestratings- en andere werken der gemeente, 
ged. '88. '89 en '90. Inl. bij den stadsingenieur, raadhuis, kamer no. 93. 

Groningen, te I23

y. uren, door burg. en weth.: 
lo. de olieverlichting binnen de gemeente, ged. '88; 
2o. het verrichten tier ten dienste der gemeentewerken veroischte 

voorwerken ged. '88; 
3o. het verrichten van verfwerken, ged. '88; 
4o. de levering van steen, kalk enz., ged. '88; 
6o. de levering van rongen, spijkers enz,, ged. '88; 
iie. de levering van lood, zink enz., ged. '88; 
7o. de levering van gesmeed ijzerwerk, ged. '88; 
8o. de levering van grenen- en vurenhout, ged. '88. 
'•-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het leveren, leggen en 

herleggen van hardsteenen trottoirbanden, ten dienste der gemeente, 
in '88. 

Amaterdam, te L uur, door de bouwonderneming «Willemspark", in 
het paviljoen van het Vondelpark: het rioleeren van gedeelten van den 
Parkweg en den Koninginneweg, alsmede het in verband daarmede 
verlengen van de bestrating. Inl. bij den opzichter W. Egas. 

KoggeI (Limb.), te 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. het door aanbouwen van 12 M. lengte en 10 fct. breedte vergrooten 

der school, het bouwen van twee portalen, het vernieuwen der glas
ramen (bestaande gebouw), het herstellen der privaten enz., met bijle
vering van al de benoodigde bouwmaterialen; 

2o. het leveren en plaatsen van 30 schoolbanken (systeem De Paragon), 
schrijfborden en boekenkast, Aanw. te 12 uren. 

Do-drerht. te 3 uren, door den architect G. van Aardenne, namens 
A. Bröcker, bij T. Nieveler: het bouwen van een nieuw winkelhuis aan 
de Voorstraat, hoek Pelserhrug. 

Groningen, te 6'/ t uren, door de raadscommissie voor degeraeente-

fasfabriek: de levering van diverse materialen. Bilj. inzenden uiterlijk 
2 Dec., vóór 12 uren. 

rui<»o (Fr.), door den directeur der naamlooze vennootschap Zorgvlied-
sche Natuurboterfabriek, ten zijnen kantore: het bouwen van een 
natuurboterfabriek te Oosterwolde en Steggerda. Inl. bij den architect 
Hb. Vrijburg, te Oosterwolde. Aanw. gehouden. 

Borne (Ov.): het bouwen eener kerk met pastorie en van beiden 
afzonderlijk, voor de R.-K. parochie van den H. btephanus. Inl. bij den 
architect Nic. Molenaar, te 's-Hage. Aanw. 13 Dec. 

Dinsdag, 13 Dec. 
Woerden, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 

te Utrecht, in de voormalige infirmerie: het inrichten van een werk
plaats bij de wagen loodsen en het aanbrengen van ijzeren ringen aan 
net arsenaal te Woerden. Bilj. inzenden uiterlijk 12 Dec., vóór 3 uren, 
bij genoemden ingenieur. Inl. bij den opzichter van fortificatiën, te 
Woerden. Raming ƒ 1300. 

Reden, te 12 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering der school-, leer-, teeken-en handwerksbehoeften voor 

de openbare scholen, in 2 perceelen; 

2o. het maken, leveren en stellen van zes petroleumlantaarns en 
schilderen van vijf lantaarnpalen enz.; 

3o. het maken, leveren en stellen van ongeveer vijftien rustbanken; 
4o. de verlichting van 19 petroleumlantaarns te Ellokom en Mid-

dachterlaan; 
5o. het onderhoud der schoolgebouwen, onderwijzerswoning en school-

meuhilair enz., in 9 perceelen ; 
Öo. de levering van grint voor de openbare wegen, in 3 perceelen. 
7o. de levering van brandstoffen voor de scholen en het gemeentehuis, 

in 3 perceelen en in massa. 
Inl. bij den gemeentenpzichter, te Dieren. 
Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. i het bouwen van eene 

nieuwe ijzeren draaibrug over hot Dokkumer Grootdien, onder Eng-
wierum, ter vervanging van de bestaande brug. Aanw. 12 Dec, te 10 
uren. Raming ƒ 11,350. 

Woensdag, 14 Dec, 
Hiiogezand (Gron.), te 10'._, uren. door burg. en weth.: het eenjarig 

onderhoud der gemeentegebouwen enz. (timmer- en verfwerk afzon
derlijk). 

's-llage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
vormen van een gedeelte rivier tusschen de Dussensche Gantel en het 
Holleke, nabij Keizersveer, onder de gemeenten Waspik Dussen en 
Raamsdonk, prov. Noord-Brabant, behoorende tot de werken voor he 
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 1,270,000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van een woningblok voor het sluispersoneel van de scheepvaart-
sluis nahij Keizersveer. onder de gemeente Raamsdonk, prov. Noord-
Brabant, behoorende tot de werken voor het verleggen van dc uitmonding 
der rivier de Maas Inl. aan het bureau der werken voor de verlegging 
van den Maasmond, te 's-Bosch. Aanw. gehouden. Raming /' 10,410. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een dubbele ijzeren basculebrug over de in-aanhouw-zijnde 
schutsluis nabij de algemeene begraafplaats te Gorichem, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van ecu kanaal ter verbinding van 
Amsterdam met de Merwede. Inl. bij den hoofdingenieur Wellan, te 
Utrecht, en den sectie-ingenieur Ramaer, te Gorichem. Aanw. gehou
den. Raming / 23,300. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van drie dwarsdammen langs en aan de landeinden der dwars-
kribben nos. 32, 42 en 44 der rivier de Boven-Merwede. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van inesen, te s-nage, den ingenieur Hoogenboom, te 
Dordrecht, en den opzichter Van de Kreke, te Gorichem. Aanw. gehou
den. Raming f 12,200. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van baggerwerk in het bed van de rivier de Waal, onder de 
gemeenten Wamel en Dreumel, prov. Gelderland, tusschen de kilometer
raaien 57 en 69. Inl. bij den hoofdingenieur Van Diesen. te 's-Hage, 
en dan ingenieur Stieneker, te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming 
J 0.18 per tl». 

Hilversum (Geld.), te 12 uren, in het hotel Beau Se jour: het ver
bouwen van de villa • Bella Vista". Inl. bij den architect C. B. Posthumus 
Meijjes, te Amsterdam. Aanw. gehouden. 

Gouda, te 1 uur, door burg. en weth.: a. de levering der ged. '88 
benoodigde materialen, in 16 perc; b. het onderhoud der straten; e. 
het maken van 378 M. dennen perkoenbeschoeiing; H. het maken van 
54 M. wal beschoeiing langs het bassin van de zweminrichting. 

Donderdag, l.» Der. 
Dein . te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden van Del Hand, in 

het gomeenlandshuis: 
lo. het leveren van 7000 bos riet; 
2o. idem van 4,000,000 KG. of 2000 last basaltstortsteen op 

den loswal aan het Scheur, nabij het Amersgat 
Inl. bij den fabrieklandmeter J, P. van den Berg Jz. 
Sneek, te 11 uren, door het dijksbest. van Wyinbritseradeels c. a. 

contributie-zeedijken, bij Ids. Bouma: het vernieuwen en herstellen van 
werken aan de zeeweringen der contributie, in 10 perceelen, alsmede de 
levering van 1530 Noorsche palen, 725 M. eiken gording, 3000 bos 
Gaasterlandsch rijs en 3100 rongen. Aanw. 12 Dec, te 11 uren, aan 
het contributiehuis tc Schuilenburg. 

' n - l l a g e , te 12 uren, door den architect W. B. van Liefland, namens 
K. Enthoven Lzn., in het hotel Café Central, Lange Poten: den bouw 
van 10 woonhuizen en 2 pakhuizen, te stichten op 2 terreinen, gelegen 
aan de beide hoeken der Jaeob-Catsstraat en Ifoefkade, aldaar. 

's-Bosch , te 12 uren, door het prov. best, van Noord-Brabant: 
lo, het vervangen van de grintoaan door eene keibestrating op een 

gedeelte van den prov. weg van Stampersgat naar Ftjnaart. Raming 
/ 1710; 

2o. het vervangen van de grintbaan door eene keibestrating op een 

gedeelte van den prov. weg van Zevenbergen naar Standdaarbuiten nabij 
evenbergen. Raming f 1900; 
3o. het vervangen van dc klinkerbestrating door -ene keibestrating 

op een gedeelte van den prov. weg van Eindhoven naar Reuzel, te Gestel. 
Raming ƒ 5600; 

4o. net vervangen van de grintbaan door eene keibestrating op een 
gedeelte van den prov. weg van Best naar Oorschot. Raming f 3800. 

6o. het leveren van gegoten-ijzeren hectometer- en afstandwijzerpalen. 
Raming ƒ 1100. 

Tricht (Geld.), te 1 uur, door burg. en weth. van Buurinalsen: het 
door aanbouw vergrooten van de openbare school te Huurmalsen. Inl. 
bij den architect G. Prins, te Kuilenburg. Aanw. gehouden. 
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IJzcndijke (Zeel.), door J. Th. Hendrikse i het bouwen van een 
schuur met boerenbehuizing en bakkeet in den Beciuspolder, in de 
onmiddellijke nabijheid der lm ven van Nieuw-Vosmeer. 

Y r i j d - K , Ifl ure. 
'ü-Koarh te MPA uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw vin hot prov. best.: het aanbrengen en onderhouden van 
beplantingen op de rijkswegen van VBotch over Tilburg naar de Bel
gische grens, van Best over Eindhoven naar de Belgische grens en van 
's-Bosch tot de rivier de Maas in de richting op Utrecht, prov. Noord-
Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e district, té 's-Bosch. den 
ingenieur Schuurman, te Vucht, en de opzichters Brouwer, te Vucht 
en Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. gebonden. Raming f ,',000. 

' M - B O I C I I , te 10' • uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van steenglooiingen tegen 
dc buiten be loopen der Diezodijken, tot voortzetting van de werken tot 
verbetering van het kanaal de Dieze. Inl. bij den hoofdingenieur in het 
6e distriet, te *s-Bosch, den ingenieur Schuurman, te Vucht, en den 
opzichter Vroeg, te Crevecoeur. Aanw. gehouden. Raming ƒ 2100. 

' H - H O M - I I , te 10',,, uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: liet aanbrengen en onderhouden van 
beplantingen op de dijken langs de Zuidwillemsvaart, prov. Noord-
Brabant. Inl. bij den hoofdingenieur in het 6e distriet, te s-Bosch. den 
ingenieur Schuurman, te Vucht eu den opzichter Weehuizen, te's-Bosch. 
Aanw. gehouden. Uaming / 1830. 

*m-teriluui. le 11 uien, door den viee-admiraal, directeur en kom-
ma lulant der marine: het voor een gedeelte vernieuwen van de spoor
banen op 's rijkswerf, aldaar. 

I'urnieiemi te ll ' / j , uren. door burg. en weth.: het onderhoud der 
gemeentewerken, ged. '88, iu 10 perceelen. Aanw. 14 Dec, te 9 uren. 

Groningen , te 12 ureu, door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van de rijks-

Sroote wegen en van de verspreide rijksbruggen in de prov. Groningen, in 
rie perceelen en in massa. Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden, den 

ingenieur, te Groningen, en bij de opzichters Bauer, te Groningen, voor 
perc. 1; Raammaker, te Groningen, voor perc. 2 en het gedeelte Gro
ningen—Winneweer van perc. 3, en Stratingh, te Delfzijl, voor het 
gedeelte Winti -weer —Ilelfzijl van perc. 3. Aanw. gehouden. Raming per 
jaar: perc. 1 /' 4570, perc. 2 f 5990, perc. a ƒ 8776, massa ƒ 19,336. 

Zwolle, te 12 uren, door het prov. best. van Overijsel: het onder
houd van 'Ie aarde- en verdiepingswerken van de Dedernsvaart en hare 
zijtakken over '88, in 3 perc. Raming: perc. 1 ƒ 1710, perc. 2 ƒ985, 
perc. 3 f 1835. 

Zwolle, te 12 uren. door het prov. best. van Overijsel: het uit
voeren van vernieuwingen, herstellingen, verf- en toerwerk aan de 
kunstwerken, gebouwen, enz. dei Dedernsvaart en hare zijtakken, ged. 
'88, in 3 perc. Raming: perc. 1 ƒ 895, perc. 2 / 620, pens. 3 ƒ 2100. 

Zwolle, te 12 uren. door het prov. best van Overijsel: het vervangen 
van de vaste brug bij Doosje, in den prov. weg van Zwartsluis naar 
Meppel. door een ijzeren ophaalbrug. Aanw. gehouden. Raming /' 1880. 

Zaterdag, 17 Uec. 
Kralingen. te 10 uren, iu het café van J. van den Akker, aan het 

Kralingseheveer: liet daarstellen van een gebouw met machinehuis voor 
de chemische fabrieken te Kapelle a/d. IJsel. Inl. bij den architect W. 
C. ('oepijn. te Kralingen. Aanw. 15 Dec, te 10 uren. 

l'treeht. te 11 uren, door buig. en weth.: de levering van de be
noodigde materialen, ten dienste der gemeente-gasfabriek, in '88, in IU 
perceelen. 

Breda, te 11 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het kofliehuis «bet Hof van Holland": het doen van voor
zieningen aan het garnizoensmagazijn van kleeding en wapenen, te 
Breda. Bilj. inzenden uiterlijk 10 Dec, vóór 3 uren. Raining / 3(500. 

Lcenwarderariecl, te 11 uren, door burg. eii weth.: het gedeeltelijk 
vernieuwen der valbrug te Wirduin. Aanw. 15 Dec. te 12 uren. 

I i recht, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het doen van vernieuwingen aan- en het eenjarig onderhoud van 

de sluis enz., te Vreeswijk; 
2o. idem van den straatweg met bijbehoorende werken van Utrecht 

naar Vreeswijk; 
So. idem van de sluis te Nieuwersluis en het jaagpad van daar tot 

voorbij Hinderdam; 
4o. idem van het jaagpad met bijbehoorende werken van Utrecht tot 

nabij Woerden; 
5 0 . het leveren van diverse materialen, in 20 perceelen. (Zie advert, 

in w". 50.) 
Utrecht, te 1 uur, door de directie der NederI. Rijnspoorwegmaat

schappij: het leveren van 2i',000 eikenhouten dwarsliggers, in 5 perceelen. 
en 10.000 gekeepte en gecroosoteerdo eikenhouten dwarsliggers, in 2 
perceelen. Bilj inzenden uiterlijk 16 Dec. 

Kampen , te 1 uur, door de directie der gemeente-gasfabriek, ten 
gemeentehuize: het leveren van ijzeren en koperen fittings enz., ten 
behoeve van voornoemde fabriek, ged. ' c8. 

's-iinge. ta 2 uren, door het ministerie van justitie: het driejarig 
onderhoud, van 1 Jan. '88—31 Dec. '90 van: a. het paleis van justitie, 
het huis van bewaring en de strafgevangenis te Arnhem; b. de straf-
evangenis te Zutfen; c. het reohtsgebouw cn huis van bewaring te 
'iel; d. het hoog militair gerechtshof, het rechtsgebouw en de straf

gevangenis te Utrecht; e. het gebouw te Amersfoort, waarin het kan
tongerecht en de kantoren van de hypotheken en van het kadaster 
gevestigd zijn; f. het rijk sop voedingsgesticht te Montfoort; g. de straf
gevangenis en net huis van bewaring te Rotterdam; h. het huis van 
bewaring te Dordrecht; i. de strafgevangenis te Gorichem; ;'. de straf
gevangenis en huis van bewaring te 's-Hage; het kantongerechts-
gebouw te Leiden. Inl. hij den ingenieur-architect voor de gevange
nissen en rechtsgebouwen te 's-Hage en bij de verschillende opzichters. 
(Zie advert, in n°. 49.) 

Kitnint (Geld.), door den architect A. J. .lansen: o. het sloopen van 
een woon- met achterhuis, gelegen onder wijk B no. 20, aan de Voor
straat, te Becsd; b, het daarterplaatse opbouwen van een heerenhuis 
met remise. Aanw. 15 Dec, te 2 uren. 

Maandag, f 9 Dec. 
'a-llafe. te 11', uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van al de 

8 

werken, behoorende tot het kanaal door Voorne. in de provincie Zuid-
Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, den arron
dissements-ingenieur. te Brielle, en den oplichter Lugten, te Hellevoet
sluis. Aanw. 12 Dec. Raming ƒ 38.000 per jaar. 

's-llagc. te 11', uren, door liet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van de 
zeewerken op Ooedereede, in vier perceelen. Inl. hij den hoofdingenieur 
in het 10c district, te 's Hage, den ingenieur, te Brielle, en den opzich
ter Dalebout. te Goedereede. Aanw. 12 Dec. Raming per jaar: perc. 
1 / 750. perc. 2 / 13 500, perc. 3 f 1950, perc. 4 / 14,000. 

MpIJkerkeor (N.-lb), te 12 uren, door dijkgraal en heemraden van 
het waterschap de Starnmeer, in bet heereiihuis: het vernieuwen, her
stellen en onderhouden van drie watermolens, benevens het verrichten 
van alle binnen- en buitenwerken van bovengenoemd waterschap, ged. 
1 jaar. Inl. bij den opzichter G. Keuken, aldaar. 

Illcrleo (N°!-Ur.), te 3 uren, door het R.-K kerkbest. der parochie 
nhet Hout", in de herberg van C. Giirts: het bouwen van een liefde
gesticht met scholen en aanhoorende werken, met bijlevering der 
hiervoor benoodigde materialen, uitgenomen metselsteen met kalk. inl. 
bij den bouwkundige .1. W. van der Putten, te Helmond. Aanw. 19 
Dec., te 10 uren. 

Dinsdag. 20 Her, 
Alkmaar, tc 12 uren, door burg. en weth, de uitvoering der vol

gende werken, ged. '88: 
lo. het onderhouden van alle 'gemeentegebouwen en werken, in 6 

afdeelingen. Raming/ 4816: 
2o. het doen van eenige vernieuwingen aan de gebouwen. Raming 

ƒ 3262; 
3o. het doen van eenige vernieuwingen aan de bruggen. Raming 

ƒ 2490 79; 
40. liet leveren en vervoeren der materialen voor de buitenwegen, 

voetpaden enz. Raming ƒ 3148.75; 
5o. het vernieuwen van eenig voeg- cn inboetwerk aan de walmuren. 

Raming f 330; 
6o. het onderhouden van den Hoeversclielpweg. Raming ƒ 1925; 
To, bet uitvoeren van eenig baggerwerk. Raming ƒ 3090.05. 
Hilj. inzenden vóór 19 Dec, te 12 uren. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan bet centraalbureau: bestek no. 470, het maken van eene 
militaire los- en laadplaats, het leggen van een losspoor en het verrichten 
van bijkomende werken, op het station Rozendaal. Inl. aan het centraal
bureau. Aanw. 13 Dec, te 11 uren. Raming f 7400. (Zie advert, 
in n'. 49.) 

l'trecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 472, het maken van steigers 
en een tiitwijks|ioor langs dc haven op het station Bedum. Aanw. 13 
Dec, te 11 uren. Raming ƒ 2050 (Zie advert, in n'. 49.) 

Woensdag. 21 Uec. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor twee draaibruggen, 
waarvan de eene in den Muiderstraatweg en de andere in den weg 
bezuiden het Smal Weesp. onder de gimeenten Dicinen en Weesper-
karspel. prov. Noord-Holland, behoorende tot de werken voor den aanleg 
van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Int. 
bij den hoofdingenieur Wellan te Utrecht, en den ingenieur Kluit, te 
Amsterdam. Raming f 30,000. 

s-llage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk tot opruiming van hinderlijke ondiepten in 
de rivier de Boven-Slerwede, voor Werkendam. Inl bij den hoofdinge
nieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogen boom, te Dordrecht, 
en den opzichter Van de Kreke, tc Gorichem. Aanw. 14 Dec. Raming 
ƒ 0.30 per H*. 

's-llage, te II uren. door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot norinahseeriiig van de rivier de Waal onder 
Kcbteld, prov, Gelderland, tusschen de kilometerraaien 54 cn 56. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te 's-llage. en den ingenieur Stieneker, 
te Nijmegen. Aanw. 14 Deo. Raming f 8540. 

'«Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van zuilenhasaltsteeugloniing tegen de Spieriiigplaat langs den 
linkeroever van de Nieuwe-Merwede. tusschen de kilometerraaien 112 
en 114. onder de gemeente Werkendam, behoorende tot de werken der 
Merwede en Killen, in de prov. Noord-Brabant. Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur lloogcuboom. te 
Dordrecht, en den opzichter Miiumer, te Werkendam. Aanw. 14 Dec. 
Raming ƒ 9450. 

's-llage te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van luggeiwerk tot verbetering van het vaarwater nabij den 
Grooten Durk iu de rivier den IJsel, tusschen de kilometer:aaien 3 en 
5. onder Westervoort en Velp. prov. Gelderland. Inl. bij den hoofdinge
nieur Van Diesen, te 's-Hage, en den ingenieur Esciier, te Kampen. 
Aanw. 14 Dec. Raming f 0.00 per IP. 

's-llage, te 11 uien, door bet ministerie van waterstaat enz.: bet 
maken van een gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken 
nabij den Staatsspoorweg hij Schotdeuren, gemeenten Nieuwland en 
Arkel, tot nabij de algemeene begraafplaats te Gorichem, 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 Ramaer, te Gorichem. Aanw. 14 Dec, te 
11';, uren. Raming ƒ 500.000. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gedeelte dijk in den Kapelpolder onder Maassluis, met 
bijbehoorende werken, een en ander voor de verbetering van den water
weg langs Rotterdam naar zee. Inl. bij den hoofdingenieur Leemans, 
te Rotterdam, en den adspirant-ingenieur Gockingu, tc Rozenburg, Aanw. 
14 Dcc, te II", uren. Raming / 53,600. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: bestek no. 
96, de levering van ijzerwerk voor onderstellen van gesloten goederen-, 
bagage- en veewagens, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Ilordreeht, te 12 uien, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Breda, in het lokaal van J. C. van der Horst Groenmarkt: het 
wijzigen van den afvoer van fecaliëu e. a. in kazernegebouwen, te 

Dordrecht Bilj. inzenden uiterlijk 20 Dec, vóór 3 uren, by den opzich
ter te Dordrecht. Raming ƒ 1810. 

l i i rksland, te 3 uren:'het aanleggen van p. m. 1742 M. grintweg 
over de kruin van den Noorddijk in den polder Dirksland, met bijleve
ring van 560 M 3 grint. 

Purmerland (N.-IL), door het hunl«stuur: het zesjarig ouderhoud 
der molens enz. en der bruggen en sluiten in den banne gelegen. 

Denderdag, 13 Dee. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst.enz., aan het 

gebouw van het prov. best : het driejarig onderhoud van het groot 
Noord-Hollandsch kanaal, in zeven perceelen. Inl. bij den waarnemend-
hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Weleker. te Alkmaar 
Aanw. 16 Dcc. Raming: perc. 1 / 17,460, perc. 2 ƒ 12,000, perc. 3 
/'9360, perc. 4 f 8400, perc. 6 ƒ 11,430, perc. 6 ƒ 12,400, perc " 
ƒ 18,970. 

Haarlem, te 11 uren, door het prov. best. van Noord-Holland: de 
uitvoering van eenig baggerwerk en tiet onderhouden van eene beton-
ning in het Noordcr-Spaarne. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, 

Arnhem, te 2 uren, door den directeur der gemeente-gasfabriek: 
lo, de levering van magazijngoederen in 13 perceelen (waaronder 

430.000 KG. kluitkalk), benoodigd ged. '88; 
2o. het onderhoud der fabrieksgebouwen enz, ged. '88-
3o. het lossen en vervoeren van Duitsche en Engelsche gaskolen, 

alsmede van kluitkalk, ged. '88; 
Aanw. 19 Dec, van 10—12 uren. 
Gerlehem, tc 2 uren, door de firma Adolf Ravenswaaij & Co., in 

het hotel van Andel: het verbouwen van het bestaande brouwhuis en 
aanhooron, en het maken van ijs-, leg- en gistkelders, op het terrein 
der brouwerij. Aanw. 15 Dec, te l l uren. 

Vrijdag, 33 Dee. 
's-Beseh, te 10'/, uren door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud der rijks-groote 
wegen in de prov. Noord-Brabant, in 10 perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, te 's-Bosch, de ingenieurs Schuurman, te 
Vucht en Van Nes van Meerkerk, te Breda, en voorts bij de verschil
lende opzichters. Aanw. 16 Dec. Raming per jaar: perc. 1 ƒ 6200, 
perc. 2 ƒ 5500, perc. 3 f 8700, perc. 4 f 5300, perc. 5 t 6000, perc. 6 
f 2690, perc. 7 f 8200, perc. 8 ƒ 4290, perc. 9 ƒ 10,010, perc. 10 ƒ 88 10. 

Middelburg, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz, aan 
het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van het Neder
landsch gedeelte van net kanaal van Neuzen, met bijbehoorende werken. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het 1 le district, te Middelburg, en den 
ingenieur, te Neuzen. Aanw. 16 en 17 Dcc. Raming ƒ 42,000 per jaar. 

Arnhem , te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van het prov. best: het aanbrengen en onderhouden van 
eene beplanting met opgaande eiken heesters langs den rijks-grooten 
weg der 2c klasse no. 3 van Westervoort naar de Pruisische grenzen, 
binnen de gemeente Zevenaar, in de prov. Gelderland. Inl. by den 
hoofdingenieur, den ingenieur Bejjerman en den opzichter Mink, allen 
te Arnhem. Aanw. 15 en 17 Dec. Raming f 1082. 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. best. van Friesland: 
lo. het maken van eene nieuwe brug met brugwachterswoning en 

de verbetering van het vaarwater de Heerensloot nabij Heerenveen. 
Aanw. 21 Dec, te 11 uren. Raming / 13,430; 

2o. het maken van eene beweegbare brug met vast gedeelte, ter ver-
vanging van de bestaande koetiue over de Trekvaart nabij Harlingen. 
Aanw. 22 Dec., te 10'/, uren. Raming ƒ 9180. 

Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden. 
Dinsdag, '£1 Dec. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. bestek no. 91, de levering van twee metalen brugpijlers; 
2o. bestek no. 95, de levering van den metalen bovenbouw van eene 

brug van 9 x SO II. 
Alles ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Weensdag, M Dec. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat ent.: het 

onderhouden van en de uitvoering van eenige werken aan het departe
ment van justitie te 's-Hage, ged. '88, '89 en '90. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. 22 Dec, te 9 uren. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel van de landsgebouwen te 's-Hage, ged. '88. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het 2c district, cn den hoofdopzichter voor 
de landsgebouwen J. A. Weinberg, beiden te 's-Hage. Aanw. 21 Dcc, 
te 9 uren. Raming ƒ 33,600. 

Denderdag, 3D Dcc. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van- en 
het uitvoeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de werken, 
behoorende tot het Noordzeekanaal, in 8 perceelen. Inl. bij den 
waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur De Bruijn 
te Amsterdam. Aanw.: perc. 1 op 20 Dec, perc. 2 op 21 Dec. en perc 
3 op 22 Dec. Raming per jaar: perc. 1 f 21,120, perc. 2 ƒ 14,887, perc 
3 ƒ 14,224. 

Haarlem te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het driejarig onderhoud der rijkszee-
en havenwerken op het eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. by den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Keurenaar, te Hoorn. Aanw. 22 Dec. Raming ƒ 35,000 
per jaar. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: bet leveren cn plaatsen van nicer-

Ealen langs het Noord-Hollandsch kanaal. Inl. bij den waarnemend 
oofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Weleker, te Alkmaar. 

Aanw. 22 Dec. Raming ƒ 2556. 
Vrijdag, DO Dee. 

•etterdain, te 11 uren, ten kantore der gemeente-gasfabrieken, 
<lest/eedijk: de levering van getrokken-ijzeren pijpen cn fittings, ver-
tind-looden buizen, rood- en geelkoperen pijp en bladkoper, roodkoperen 
lantaarns, koperen hoofdkranen, koperen fittings en branders, houten 
rozetten, lampenglazen, porseleinen kappen, lantaarn- en andere ruiten, 
snij-, tiijji- en sockettangen, gashaken, houtschroeven, draadnagels en 

klinknagels, meerhouten, vijlen, bordpapier, stalen schoppen, lijn- en 
patentofie, vet, zeep en kaarsen, loodwit, ijzer-en loodmenie, lampkatoen, 
lioetslappen, |ioctskatoen, sponzen, zeemvellen, borstelwerk, kwasten, 
schiemansgaren, snuit van vlas, striktonw. hennep, houtskolen, rotting-
mander, bezems, kluitkalk, smee-, plaat-en bandijzer, gegoten ijzerwerk, 
lantaarnpalen en lantaarnstoelties, zakken, stokerswanten en andere 
magazijngoederen. (Zie advert, in n'. 50.) 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het vierjarig onderhoud en de uit
voering van vernieuwingen en herstellingen aan rijks-groote wegen in 
de prov. Gelderland, in 19 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur te 

' .ii«s«a inawninirs en opzichters. Raming per de prov. Gelderland, in iv prrcreicu. . „ . . 
Arnhem, en bij de verschillende ingenieurs en opzichters. Raming per 
jaar: perc. 1 f 8416, perc. 2 f 10,640, perc. 3 f 11,136, perc. 4 f 5890, 
perc.1 6 ƒ 5925, perc. 6 / 5110, perc. 7 f 6760, perc. 8 f 5820, perc. 9 
f 16.930, perc. 10 f 16,220, perc. 11 ƒ 7800, perc. 12 / 3076, perc. 13 
f 7090, perc. 14 f 8490. perc. 15 ƒ 4941, perc. 16 ƒ 6428, perc. 17 
/ 9029, perc. 18 ƒ 2835 perc. 19 / 2346. 

Op enbepaalden datum. 
Franekeri het ten deele amoveeren en eene belangrijke verbouwing 

van het huis Ictt E W no. 6, aldaar. Inl. bij den architect J. D. Bruns, 
te Leeuwarden. Aanw. 12 Dec, te 10 uren. 

Hulsnm (Fr.): het bouwen van een burgerhuis te Goutum. Inl. bij 
W. Vonk, te Huizum. 

Mijdrecht, door het best. van het waterschap Groot-Mijdrecht: de 
levering van de in '88 voor het stoomgemaal van het waterschap be
noodigde machinebchoeften. 



DE O P M E R K E R . 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Groningen, 23 Nov.: het maken van eene 

nieuwe voorpui met huikon, voor het kofliehuis 
aDe Pool", aan de Groote Markt te Groningen, 
onder beheer van de architecten Wegerif en 
Huurman; ingek. 9 bilj.; 
hoogste inschr. Mulder, J 2848 
minste » Zijlstra, • 2288 
Gegund. 

Breda, 30 Nov.: het verbeteren van het fort 
aan de Bovensluis (verbetering van de positie van 
Willemstad); ingek. 10 bilj., als: 
C. Lodder Rz., Willemstad, J 28,555 
C. de Groot, Sliedrecht, » 27,727 
L. Kalis Kz., idem a 27,090 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, » 27,000 
M. L. Veenenbos, Brielle, a 20,944 
W. Lock, Steenbergen, » 26,900 
A. Oosters, Willemstad, » 26,896 
W. II. Swets, Hardinksveld, a 26,698 
G. J. v. d. Flier, Willemstad, > 26,697 
J. Voordendag, Dordrecht, • 26,825 
Raming > 27,100 

De minste inschrijver is als aannemer voor
gedragen. 

Middelburg, 2 Dec.: het driejarig onderhoudt W. Greve, 
van de rijkswaterleidingen bewesten en beoosten | G. Boon, 
het kanaal van Neuzen, ged. '88, '89 en '90; .1. J. Boekholtz, 
ingek. 10 bilj., als: 

per jaar 
te Neuzen, f6211 
a idem a 6733 
» Zaamslag, » 6610 
a Neuzen, • 6420 
» idem • 6400 
» idem » 5374 
a idem > 6358 
a Hontenisse, » 5211 
a Neuzen, a 6066 
a idem > 4569 

» 6070 

C. F. v. Fraijenhove 
J. Jansen, 
A. v. d. Beek, 
M. D. de Putter, 
A. v. d. Velde, 
M. v. d. Hoek, 
J. Tollenaar, 
P. J. Verbist, 
C. v. d. Hooft, 
A. Tholens Dz., 
Raming 

Vlaardingen, 3 Dec: het rioleeren van het 
zuidelijk gedeelte van de Verlengde-Callenburg-
straat; ingek. 9 bilj., als: 
M. den Briber & Co., te Vlaardingen, f 
M. Pot, 
H. Jongenburger, 
K. Dorsman, 
C. 'Berkhout, 
C. Zuidgeest, 
F. J. Petermeijer, 
Dk. de Lange, 
F. Binnendijk, 
Gegund. 

idem a 880 
a Waddinksveen, a 838 
a Vlaardingen, a 777.77 
a idem a 758 
a idem a 749 
a idem a 745 
> idem a 730 
a idem a 720 

Heerenveen, 3 Dec: de verbouwing van verschillende scholen in de gemeente Schoterland. 

Inschrijvers en woonplaats. 

J. K. de Ruiter, Nijehaske, 
•I. L. Eppcnga, Lippenhuizen, 
R. A. v. d. Veen, Terwispel, 
A. R. v. d. Wijk, Lippenhuizen, 
T. T. v. Eijk, idem 
K. G. Hartstra, Bencdenknijpe, 
K. J. Kalt, Heerenveen, 
T. W. I iu wal da Oudcschoot, 
G. F. Brouwer, Oranjewoud, 
B. J. Overwijk, 't-Mcer, 
G. J. Zwaagstra, Oudeschoot, 
W. M. Mienstra, 't-Meer, 
J . II. Poutsma, Terwispel, 
O. G. Zwaagstra, Nicuwehorne, 
J. Eisenga, Kortezwaag, 
C. S. Scniere, Boornbergum, 
A. T. v. d. Veen, Terwispel, 
J. E. Mulder, Noordwolde, 
F. K. Brouwer, Bovenknijpe, 
R. v. Zinderen Bakker, Kortezwaag. 
J, L, de Vries, Oldeholtpade, 
J. J, Bouma, Langezwaag, 
J, J. Bosnia, Wolvega. 
D. J. Oosterbaan. Gorredijk, 
O. P. Ollringa. Donkerbroek, 
P. W. Bouma, Oldetrijne, 
J . G. Brouwer, Heerenveen, 
J. J. dc Vries, Rotsterhaule, 
G. J. de Vries, Bencdenknijpe, 
F. B. Brouwer, Nicuwehorne, 
II. Zijlstra, Sonncga, 
Raining 

Jubbcga 
Schurega 

verbouwing der scholen te 

ƒ 6593 
6430 
6774 
6385 
6245 (') 
6695 
7262 
6717 
6627 
6935 
8640 
6448 
6794 
8560 
6690 
7200 
6834 
7780 
6296 
6542 
7880 
6944 
7770 
6700 
6978 

Oudehorne Mildam Rotster
haule 

stichting eener 
school te 

Oudcschoot 

ƒ 6958 
6698 
7385 
6686 
6850 
6995 
7483 
7023 
6927 
7493 
8769 
6998 
7230 
8809 
7280 
7593 
7594 
7960 
6666 (') 
7322 
7918 
7594 
7999 
7780 
7087 

6997 

6506.70 | 6604.72 | 

ƒ 6348 
6873 
6800 
6353 
6265 
6400 
7112 
6543 
6327 
6635 
8046 
6218 
6768 
8100 
6363 
6880 
6756 
7590 
6196 (•) 
6542 
7416 
6864 
7810 
8600 

7797 
6385 

7690 
6600.70 

/ 3346 
3018 
2888 
3014 
2980 
3560 
3423 
3514 
3367 
3376 
2900 
3500 
2824 
2950 

2809 (') 

3100,04 | 
(') Behoudens goedkeuring van den minister van binnenlandsche zaken, gegund. 

ƒ 7130 
7220 
6936 
7187 
7068 
7040 
7621 
7093 
6947 
7343 
8790 
7200 
7368 
8888 
6987 
7544 
7295 
8130 
7624 
7550 
7683 
7374 
8247 
7500 

7977 
7067 

6885 C) 

8080 
7064.84 

W. Scholtz, 
IJ. Ozinga, s 
A. Paans, > 
J. Koster, s 
l i . C. Dorlas, i 
W. II. Struijs, » 
P. A. Warners, » 
K. J. B. v. Damme, » 
Wiegel en Voskuijl, a 
H. Hendriks, a 
D. Heijink, » 
R. Repko, s 
E. II. Helle, » 
H. Rietsnijder & Zn., » 
C. J. Maks, a 

Groningen, 5 Dec. 

te Buiksloot, 
» Amsterdam, 
a idem 
a idem 
a idem 
» idem 
a idem 
» idem 
» idem 
a idem 
a idem 
a idem 
a idem 
» idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

/ 88,700 
a 38,600 
a 38,460 
a 38.200 
a 87,840 
a 35,900 
a 35,658 
a 86,116 
a 84,750 
a 34,478 
» 34,434 
a 34,330 
a 34,300 
» 33,978 
a 33,931 
a 33.900 
a 33,742 

33,646 
•a". , • M W H »oor rekening der ge

meente: lo. het onderhouden en het doen van 
herstellingen aan tien schoolgebouwen enz.; 
ingek. 13 bilj.; minste inschr. J. I. Toesman, te 
Groningen, voor f 2470. 

2o. het onderhouden en het doen van her
stellingen aan tien schoolgebouwen enz; ingek. 
16 bilj.; minste inschr. J. Versteeg, te Groningen, 
voor J 3189. 

3o. het onderhouden en het doen van her
stellingen aan tien schoolgebouwen enz.; ingek. 
14 bilj.; minste inschr. Ph. Hendriks, te Gronin
gen, voor / 2074. 

Amsterdam, 6 Dcc: het bouwen van een 
magazijn van geneesmiddelen te Amsterdam, 
onder het beheer der genie, aldaar; ingekomen 
27 biljetten; 
hoogste inschr. L. Kalis Kz., Sliedrecht, / 217,800 
minste a G. A. v. Spanje, Rotterdam, a 179,900 
Raming , 212,000 

Alkemade , 6 Dec.: het onderhouden van den 
grintweg en de voetpaden met daarbijbeboorende 
kunstwerken en plantsoenen, ing. 1 Jan '88 cn 
eindigende 81 Dec. '92; ingek. 2 bilj., als: 
J. v. d. Heuvel Az., te Haarlemmermeer, ƒ 27,796 
C. Alketnade Jr., a Noordwijk, ,i 26,860 
Gegund. 

Grijpskerk, 6 Dcc: het uitbreiden, ver
nieuwen en herstellen van het woonhuis van 
de Wed. Teenstra-Juurscma, onder beheer van 
den architect M. Viets, ts Zuidhorn; ingek. 10 
bilj., als: 

te Grijpskerk, 
a idem 
s idem 
a Niehove, 
• Hum in, 
a Warfum, 
a Grijpskerk, 
a Beduin, 
a Zuidhorn, 
a Grijpskerk, 

ƒ 2310 
a 2295 
a 2073 
a 2067 
a 1980 
a 1960 
a 1950 
a 1949 
» 1945 
» 1888 

het bouwen eener pastorie ; Aalten, 6 Dec 
ingek. 9 bilj., als: 
Tijssen, te Amsterdam, f 7100 
L. Prins, a Aalten, a 6980 
S. ten Bokkel, a idem a 6966 
A. Ebbers, a Doetichem, a 6350.80 
A. Ubbink, a Bieedevoort a 5872 
Schaapveld, a Aalten, > 6680 
H. W. Koelman, a idem a 5459 
F. H. v. Eerden, a idem a 5449 
H. Jansen, a Gendringen, a 6150 

Amsterdam j 5 Dcc.: 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 
stationseinplacement 's-Hage der Holl. ijzeren 
spoorwegmaatschappij, in twee perceelen. 

Perc 1, onderbouw; ingek. 5 bilj., als: 
C. F. Barcl, Zeverrbergen, ƒ 3850 
A. Korteweg, idem a 8600 
C. Alkomade Jr., Noordwijk-Binnen, a 8400 
J. Visser Gz., Papendrecht, a 3379 
M. A. J. Taverne, 's-Hage, a 2878 

Perc. 2, bovenbouw; ingekomen 4 bilj., als: 
La Mctallurgique, Soc. anon, de construction, 

Brussel. ƒ 4289 
Seret en Barneveld. Leiden, » 8976 
L. J. Enthoven & Co., 's-Hage, a 3799 
Veuve Alph. Frédérix, Luik, a 3754 

's-llage. 5 Dec, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het driejarig 
onderhoud van het Zederikkanaal; minste inschr. 

A. Prins Tz., tc Sliedrecht, voor f 45,300 per jaar. 
Raming a 51,000 > a 

2o. het driejarig onderhoud van de overlaten 
in den Waaldijk boven Gorichem; minste inschr. 
J. v. Vuuren, te Zalt-Bommel, voor f 5823 
Raming a 6500 

3o. het driejarig onderhoud van de rijkswegen 
in de prov. Zuid-Holland, in 8 perceelen; minste 
inschr. waren: 

Perc. 1, J. Schouten, te Vianen, voor ƒ 6800 
Raming a 6600 

Perc 2, A. T. de Rooij, te Oegstgeest, voor 
f 13,844 

Raming » 16,000 
Perc. 3, L. den Hoed, te Delft, voor a 12,503 

Raming a 14,600 
Perc. 4, B. de Waerd, te Nieuwenhoorn, voor 

f 6480 
Raming a 6150 

Perc. 6, P. J . Christiaanse, tc Leiden, / 15,600 
Raming a 18,000 

Perc 6, M. v. Houwclingen, Sliedrecht, / 3360 
Raming a 4100 

Perc. 7, B. de Waerd, Nieuwenhoorn, ƒ 11,200 
Raming a 12,450 

Perc 8, A. Blok, 's Gravendeel, a 12,987 
Raming a 14,500 

Amsterdam, 6 Dec: het bouwen van eene 
openbare lagere school 4e klasse in de Marnix-
straat; ingek. 20 bilj., als: 
L. Kok, te Umuiden, /' 42,700 
J. F. Prenzler, » Amsterdam, » 38,900 

L. Dijkstra, 
D. Dijkstra, 
T. Formsma, 
J. Sipkens, 
M. tl\ Westra, 
11. Nieland, 
A. Meijer, 
II. Moorman, 
~ Zuidersma, 
C. Schreuder, 
Gegund. 

Delft, 6 Dcc: het Sjarig onderhoud van ge
meentewerken; minste inschr. waren: 

le perc Steenen kaden, steenen-, houten-cn 
ijzeren bruggen, beschoeiingen enz.; D. Huur
man, tc Delft, J 9481. 

2e perc. Het raadhuis met den toren; J. den 
Braanker, te Delft, ƒ 1692. 

8e rierc Korenbeurs, vischbanken en waag; 
L. J. van Vendelen, te Delft, f 1115. 

4e perc Beleenbank, gemeentewerf, werkhuis, 
soepknkcrij, gebouw schutterij; dezelfde, tc Delft, 
ƒ 1402. 

5e perc. Oostpoort, pctroleumschuur, dc 3 
havengeldkantoren enz.; A. Schalier, te Delft, 
ƒ 419.65. 

6e perc. Het gebouw der Indische Instelling; 
P. A. Kouwenhoven, te Delft, J 880. 

7e perc De hoogere-burger-, burgeravond
en gemcenterijschool, paardenstallen; D. Huur
man, te Delft, ƒ 1298. 

8e perc. Drie schoolgebouwen voor lager onder
wijs met ondcrwijzerswoningen; J, de Roo, te 
Delft, ƒ988. 

9e perc Twee schoolgebouwen; E. J. Ilarm-
sen, te Delft, f 1034. 

10e ricrc. Twee schoolgebouwen; dezelfde, 
te Delft, f 1928. 

11e perc Gebouwen der gomeentebewaar-
scholen met onderwijzeressen-woningen; W. F. 
C. Schaap, te Delft, f 700. 

Delft, 6 Dcc.: het rioleeren en bestraten van 
een gedeelte der Nieuwc-Schoolstraat var. do 
Buitenwatcrsloot af, westwaarts van de VVcster-
dwarsstraat. Minste inschr. Den Braber en Van 
der Snoek, tc Vlaardingen, voor ƒ 1822.10. 

Leeuwarden, 6 Dcc: het houwen van een 
woon- en pakhuis, aan de Willemskade, Noord-
zijde, onder beheer van den architect A. Hoek
stra; minste inschr. K. Ketelaar, te Leeuwarden, 
aan wien het werk is gegund. 

D E O P M E R K E R , 

Amsterdam, 7 Dec.: de levering van diverse 
gereedschappen, werktuigen enz., onder beheer 
ran het ministerie van koloniën; minste inschr. 
waren: 
Perceel 
| L Gereedschap, Van der Meulen 
i i & Co., Amsterdam, ƒ 1661,33'/» 
2. Weegwerktuigen, G. Boot, Lour,» 834.25 
8. Hang- en sluitwerk, D. S. M. 

Kalker, Amsterdam, a 64.75 
4. IJzer en staal, ijzerdraad cn 

staaldraad, Dekcma & Cha-
bot, Rotterdam, a 6638.86 

5. 15000 kg. gietijzer, II. J. Klijn 
de Jongh, Amsterdam, a 434.85 

6. Diverse ijzeren ringen, J. Vol
man, vianen, » 452.40 

7. Koper, koperen pijpen en me-
talliekgaas, R. S. Stokvis & 
Zn., Rotterdam, a 1064.42 

8. Divers blik, Van Rietschoten & 
Hou wens, Rotterdam, a 578.45 

9. Divers soldeer, A. D. Hambur
ger, Utrecht, a 647.24 

10. 650 kg. letterspecie, H. J. Klijn 
de Jongh, Amsterdam, » 520.— 

11. Draad- cn andere nagels, Van 
der Meulen & Co., id. » 733.20 

12. 375 kg. hoefnagels, J. Volman, 
Vianen, » 173.60 

13. Houtschrocven, R. S. Stokvis & 
Zn., Rotterdam, a 261 85 

14. Zeven F. M. Loinans, Amster
dam, a 65.25 

15. Slag-en blaasinstrumenten, Ch. 
Rep & Zn., id. a 395.25 

16. Tromvellen, slag en snaar, G. 
Gompen, id. a 3386.45 

17. Lederwerken, T. M. v. Grinsven, 
's-llosch, a 995.25 

18. id. dezelfde, a 3213.10 
19. 3000 patroonzakken, D. P. de 

Booy, id. a 2790.— 
20. 28(i0 id. J. Sevei'oviis, Tilburg, a 2632.— 
21. 3000 id. D. P. de Booy, 'sflosch, a 2790.— 
22. Lederwerken, T. M. v. Grinsven, 

's-Bosch, a 1920.-
23. id. dezelfde, a 3217.25 
24. Schermbehoeften, J. A. G. Wcs-

sels. Utrecht a 2207 50 
25. id. S. dc lager, Haarlem, a 3531.70 
26. Pak-en li inwerk, W. Hoven & 

Zn., 'silage, a 1289.60 
27. Borstelwerk. C. van der Zijl, 

Amsterdam, a 12780 
28. 7290 kg. lijnolie, F. Alberdingk 

ft Zn., id. a 1714.77 
29. 8200 lit. traan, Wed. J. E. de 

Boei- Jr. ft Zn., id. a 1963.90 
30. 1980 kg. groene zeep, Hooge-

wcg ft v. Zamercn, id. a 607,86 
81. 1250 lit. alcohol van 90°/0. J. 

Ilouwink Gzn., Snoek. a 562.50 
32. 2700 kg. gele was. dezelfde, a 3645.— 
38. 100(1 kg. geraflin. kamfer, Hoo-

geweg & v. Zamercn, Am
sterdam, a 1238 — 

34. 12000 kg. zwavel in pijpen, A. 
d'Ailly & Zn., id. a 937.20 

35. Verfwaren, De Boer ft v. d. 
Schuyt, id. » 1368.— 

36. id. Gilhuys & Co., id. a 896.— 
37. 380 kg. vaseline, A. d'Ailly S: 

Zn., id. » 362.90 
38. Snoeren voor hoornblazers en 

trompetters, J. van der Laat, 
Amsterdam, » 2175.82'/, 

39. Kardoes- en bordpapier, Panne-
koek» Co.. Heelsum, a 1631.46 

40. Garen, koord en bindtouw, 
Goudsche machin. garenspin-
nei-ij, Gouda, a 328.25 

41. 80 st. ongebl. poetslappenka-
toen, Leidsche Katoen-maat
schappij, Leiden, ƒ 198.40 

Zijden band, Broekman & Co., 
Amsterdam, » 174.25 

Vilt, H. E. Hinrichs, id. » 1062.85 
Singelband, D. Merens, Haarlem, » 1588.45 
500 M. springzeildoek, D. v. 

Leyden & Zn., Krommenie, » 525.— 
Kalmink en linnen, J. Elias, 

Striip, a 1104.75 
600 M. wit kaïdoessaai, P. Clos 

& Leembruggen, Leiden, I 381.— 
Vlaggendoek, Van Hartrop &. 

Zii , id. a 627.50 
Zeem-, pink- en pompleder, T. 

M. v. Grinsven, 'slkisch, a 173.60 

60. Varkens- en koehaar, J. A. G. 
Wessols, Utrecht, / 672.— 

51. Tegels (gres artiliciel), De Lint 
& Co., Rotterdam, » 6005.44 

52. 42 st. brugebont, J. Willink & 
Paschen, Winterswijk, a 378.— 

's-Hage, 7 Dec: het onderhoud van dc schut
sluizen en bijbehoorende werken te Nichtevecht; 
ingek. 7 bilj., als: 
H. v. Straten, tc Nichtevecht, j 2500 
W. v. Straten, a Utrecht, a 2390 
.1. Swets Az., » Nichterecht, a 2381 
.1. FYuijtier, » Utrecht, a 2340 
.1, Schrijver, a Weesp, » 2165 
lt. Vennoten, » idem » 2100 
R. Beneveld, a Vreeswijk, » 2040 
Raming » 2*00 

Utrecht, 6 Dec, döör de maatschappij tot expl. van Staatsspoorwegen: lo. bestek no. 105 
levering van stalen of ijzeren tircfonds, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der Stiatss|KXir-
wegen; ingek. 7 bilj., als: — _ — _ = _ = = = _ _ = _ _ _ _ _ _ _ 

Inschrijvers cn woonplaats. stalen 

R. S. Stokvis. Rotterdam, 
Geveke & Co., Amsterdam, 
C. W. Ilasenclevei' Söhne, Dusseldorf, 
J Hillen, Hlerik, 
Everts en Van dei Weijden, Helmond, 
Nic. Nicaiscr, Mareinelle, 
Van Kabk lils, idem 

lo. bestek 
behoeve van 

/ 2646.20 
K 21.50 per 100 KG. 

2816.50 
3144 

241 s 
2358 

ijzeren 

100 KG. 

no. 106, levering van stalen tandpbiten met klemiingcn, 
het vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen; ingekomen g hilj., als: 

ƒ 1978.10 
17.lï per 
2423.50 
2489 
1788.10 
1833.50 
1768 

in twee perceelen ten 

Inschrijvers en woonplaats. 

Louis Socten, Venloo, 
Soc. Anon. des Acièiies d'Angleur, Renory 
Funcke en Hueck. Hagen (Westf), 
Border Bergwerks und Hutten Verein, Horde, 
Geveke ft Co., Amsterdam, 1 38.58 p. 100 KG. stalen 

j 86.— idem ijzeren 
3800 stalen 

i) 3250 ijzeren 
3o. bestek no. 108, leveren en inkepen van platte eikenhouten dwarsliggers, in vier perceelen, 

ten behoeve van het vernieuwingsfonds der Staatsspoorwegen; ingekomen 8 jSilj., als: 

llascnclever & Söhne, Dusseldorf, 

perc 1 

' 23.— per 100 KG. 
6573.63 

7775.54 
25.70 per 100 KG 

perc. 

f 25.— 

1520 

per 100 KG. 

Inschrijvers en woonplaats. perc. perc. perc. 3 perc.4 

( 6800 
s t . 

6000 
3.70 p. 

3.45 p. 
3.06 » 

st. 

st. 

6740 
3.90 p. st. 

3.19 p. st. 

6140 
3.30 p. 

st-

st. 

Ferd. Clercx, Bokstel, 
.1. Nahuis, Groenloo, 
Carl Muller, Bodenfelde, 
H. F. v. d. Eerden, Bokstel, 
P. H. v. lloogerwou, idem 
.1. J. v. d. Eerden Pz., idem 
B, II. Clercx, idem 
W. Hocttger, Wezel, 

4o. bestek no. 121, levering van stalen laschplaten, 
en ijzeren baakbouten, in drie perceelen, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der Staatsspoor
wegen ; ingek. 11 bilj., als: 

f 8000 / 6900 
2.94 p. 
5900 
6450 
3.40 p. st. 
6140 

2.81 p. st. 

f 6900 
2.85 p. 

2.87 p. St. 
stalen cindplaten, stalen schroefbouten 

Inschrijvers en woonplaats. 

Rheiniseho Stuhlweike, Ruhroit, 
Fried. Krupp, Essen, 
R. S. Stokvis & Zonen, Rotterdam, 
C. W. Hasenclevor Söhne, Dusseldorf, 
Soc. Anon. des boulonneries la Croyère, La Croyère, 
Soc. Anon. des forges et ateliers de Senelï'c, Senelïé, 
Soc. Anon. des Acièries d'Angleur, Renory, 
Soc Anon. des iisines, boulonneries et fondcrics de 

la Louvicre, La Louvièrc, 
Everts en V. d. Weijden, Helmond, 
N. Nicaise, Mareinelle, 
Van Kalck lils, idem 

perc. 1 

ƒ 4318.80 
4019.90 

4245.10 

perc.2 pciv 

/ 9580 
7360 
9360 
9455 

9140 

9000 
9095 

ƒ6417 

6020 
5995 

5889 
6250.25 
5940 
5979 

5o. bestek no. 120, leveren cn inkepen van eikenhouten dwarsliggen, in tien perceelen, ten behoeve van het vernieuwingsfonds der Staatsspoor
wegen; ingek. 11 bilj., als: ^ 

Inschrijvers en woonplaats. 

II. E. v. d. Eerden, Bokstel 
Carl Muller, Bodenfelde, 
W. Hocttger, Wezel, 

I'. l i . v. lloogerwou, Bokstel. 
B. L. Buijvocts, A.-Almeloo 
J - J. v. d. Eerden Pz., Bokstel 
B. II. Clercx, idem 
L. A. Spierings, idem 
Ferd. Clercx, idem 
J. Nahuis, Groenloo, 
F - H. v. Eerden, Aalten, 

perc. 1 

I ƒ 2.81 p. st 
I 2.94 a a 

2.98 a a 
14,347 

14,200 

|ierc. 

ƒ 2.78 p. st. 

14,200 
2,76 p. st. 

perc.3 perc. 4 perc.5 

ƒ 2.87 p. st. 

2.98 a a 

13.360 
2.72 p. st. 

/' 2.80 

3.18 
2.73 
11,000 

10,550 

J 5237 
2.94 p. st. 

3.20 a a 

6510 

6100 
3.30 p. st 
6066.50 

perc.6 

' 12,785 

2.54 p. st. 

2.90 a a 

12,490 
17,740 

11.600 
2.59 p. St. 

perc. 7 I perc 8 perc. 9 perc. 10 

ƒ 6108 

2.89 

3.10 

5740 
5743 
5950 

ƒ 9370 

2.98 

8.20 

8890 

/ 12,240 

2.58 p. St. 

2.80 a a 

11,825 
2.79 p. St. 

' 9300 

2.54 p.sU 

2.61 a« 

9651 

9090 
2.69 p. st. 



6o. bestek no. 122, leveren van stalen dwars
liggers met bevestigingsdeelen in drie perceelen 
ton behoeve van het Vernieuwingsfonds der 
Staatsspoorwegen; ingek. 2 bilj., als: 
Soc. Anon. des Acièries d'Angleur, Renory 

per 1000 KG. ' 
stalen dwarsliggers ƒ 67.15 Zwolle 

66.85 Zutfen 
65.55 Venloo 

ijzeren klembouten 142.15 
» klemplaten 865.45 

per 100C stuks 
„.. . „ » veerringen 17.50 
Horder liergwerks und Hutten Verein, Horde 

l*r 1000 KG. 
stalen dwarsliggers f 70.20 Zwolle | 

70.— Zutfen 
68.75 Venloo 

ijzeren klembouten 155.— 
» klemplaten 385.— 

per 1000 stuks 
» veerringen 24 — 

NleuHerammel, 7 Dec: het bestraten en 
rioleeren van het Dorpsplein, te Amstelveen; in
gekomen 7 hilj.; minste insehr. G. van der Hulst, 
te Sloten, voor f 2350. 

Haarlem, 8 Dec: het driejarig onderhoud 
der rijkshavenwerken te Medemblik; ingek. 10 
bilj., als: c 

Gebr. Couvée, te Leiden, / U,S85 
P. Gestman, , idem , U,874 

Amsterdam, 9 Dec: het verbouwen van'een 
winkelhuis Leidschestr. no. 59, onder directie 
der architecten M. Wilkens en G van Arkel 

I ',"'ino t / o , i " s c h r - T ' L'gthart, tc Amsterdam, voor' 
\J 10,68», aan wien het werk is gegund. 

Heerenveen (Engwirden), 8 Dec: de weder
opbouw van het afgebrande schoolgebouw te 
lerband a/d Nieuwebrtig; ingek. 18 bilj., als 

B I J V O E G S E L 
VAN 

ƒ 2900 
» 2797 
• 2687 
» 2678 

2664 

G. D. v. Doorn, te 
G. v. d. Lee, » 
W. N. Vlaming, > 
F. Hiesebos, » 
J. .Marseveen, . 
Ph. Heek, i 
J. Pramen, » 
D. Hagenaar, , 
P. Berkhout Jbz., > 
1. Gijzelaar, , 
Raming 

Amsterdam. 8 Dec. 

per jaar. 
j 2180 
» 1943 
» 1884.78 
I 1848 
» 1797 
» 1775 
» 1754 
» 1748 
» 1684 
» 1620 
> 2000 

ten behoeve van 's Rijks 

Amsterdam 
Medemblik, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

i ,. i, ." IK"',r van s niJKS 
marinewerf: de levering van diverse materialen; 
minste insehr. waren voor: 
lo. wagenschot, roosterlatten enz.; 

L. Eindhoven, ƒ 
So. Noorsche houtwaren; Am-

hachtsheer & v. d. Meulen, » 
grenen ribben enz.; dezelfde, » 
dennen ribben enz.; Slicher 

ft Co., I 
vuren delen; Loos & Zn., > 
iepen-, esschen-, linden-, jieren-

boomen en wilgenhout; Her-
gerienk, » 

rood koper in staven en koper
draad; De Heus & Co., • 

lood; Hamburger, » 
krninerijen; VVillems. • 

id. Stokvis & Zn., i 
l lo . afval en katoenen garens; V. 

d. Honert en Punt, » 
verlwuren; Gilhuijs ft Co., . 
roet; Van der Heijden, t 
bramzeil- en everdoek; D. van 

l.eijden & Zn., » 
grauw doek; dezelfde. t 
karldoek; Simons en Planteijd 
zeildoek; K. Sie|iesteijn, 

Haarlem, 8 Dec: het ophoogen en onder 
proliel brengen met zand, (iet verwerken van 
zoden en zwarten grond, het maken van een 
ijzeren hek en houten afrasteringen, het uitdie
pen van het Spaansche Vaartje enz. op een ter
rein ten noorden van het Spaansche Vaartje, 
tusschen den landweg door den Schoterveenpol-
der en den Schoterstraatweg; ingek. 17 bilj., 
minste insehr. W. H. Swets te Hardinksveld, voor 
ƒ 80.538. Toewijzing over acht dagen. 

A m e r s f o o r t . 8 Dec: het verbouwen van het 
huis wijk It no. 21, te Amersfoort, onder beheer 
van den architect W. II. Kam; ingekomen 

So. 
4o. 

5o. 
60. 

7o. 

80. 
9o. 
lOo. 

12o. 
13o. 
14o. 

15o. 
16o. 
17o. 

936.75 

640 
211 

611.60 
534 

558 

335.09 
1127.40 
389.10 
281.975 

464.50 
253.90 
221.50 

430.30 
845 

5850 
10,113.76 

bilj., als. 
J. G. v. d. Geest, 
W. Salomons, 
G. PrinsL 
L. v. Achterberg, 
IT. Ileijligers, 
W. v. d. Kooi, 
J. Klaarenbeek, 
Gegund. 

Lelden, 8 Dec. 

te Amersfoort, 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 

/ 6250 
> 4962 
» 4780 
> 4695 
> 4689 
> 4567 
» 4450 

het maken van een café met 
2 bovenhuizen aan de stationsweg te Leiden, 
onder beheer van den ai*chitect VV. F. van der 
Heijden; ingek. 9 hi'.j., als: 
N . A. Zekveld. te Leiden, ƒ 16,930 

• idem » 16,900 
1. Aarlanderveen, <> 16,761 
» Leiden, • 16,600 
> idem » 16,993 
» idem » 15,950 
• idem 1 15,600 

Chr. E. Verhaaf, 
J . Rutgers, 
H. de Jongh, 
I. v. Tilburg, 
N . Bink, 
H. J. Sloots. 

T. T. van Eijk, 
D. J. Oostcrbaan, 
J. I. lli .111110, 

J. II. Pontsma, 
A. T. v. d. Veen, 
Y. M. de Ree, 
A. R. v. d. Wijk, 
D. K. Wielenga, 
J. Eisenga, 
B. J. Ovcrwijk, 
K. G. Hartstra, 
J. G. Brouwer, 
G. F. Brouwer, 
K. J. Kalt, 
J. K. dc Ruiter, 
W. M. Mienstra, 
M. II. Duisterhout, 
L. J. v. Kampen, 
Gegund. 

'•-Beach, 9 Dec: onder beheer van het mini
sterie van waterstaat enz. 

lo. Het maken van negen gesmeed-ijzeren 
balansen voor bruggen over de Zuidwillemsvaart, 
provincie Noord-Brabant. Minste insehr. W. E. 
Penning te Kampen voor / 8,594 
Raming » 10,460 

2o. De voortzetting der verhooging van den 
rijks-grootcn weg der 2e klasse no. 4, van 
's-Bosch naar de rivier de Maas in de richting 
naar Utrecht, provincie Noord-Brabant. Minste 
insehr. D. de Kok, te Kerkdriel en W. Bagger
man, tc Nederhemert, voor / 12,280 
Raming , j « ; _ J » 14.500 

të Lippenhuizen. 
> Gorredijk, 
> Langezwaag, 
» Terwispel, 
n idem, 
> St.-Nicolaasga, » 2600 
. Lippenhuizen, » 2560 
» Idskenhuizen, 
1 Kortezwaag, 
» 't-Meer, 
> Benedenknijpe, 
» Heerenveen, 
» Oranjewoud, 
1 Heerenveen, 
» Nijchaskc, 
B 't-Meer, 
» Akkrum, 
1 idem 

> 2548 
> 2442 
1 2288 
» 2284 
. 2227 
1 2195 
» 2177 
•> 1998 
» 1968 
» 1845 
• 1835 

D E O P M E R K E R 
van ZATERDAG 17 DECEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 19 ilvr. 

Amersfoort. tc Ll uren, door burg;.- en weth.: het onderhouds
werk aan de straten over '88 en '89. | 

Lemmer (Fr.), te 11 uren. door burg. eh'weth. van Lemsterland: 
lo. de onderhoudswerken aan de ge meen tege bouwen, wallen en stra

ten, het glasdichthouden en de wekelijksche en jaarlijksche schoonmaak 
van schoolgebouwen over '88; 

2o. liet leveren en ter plaatse brengen van grint langs den kunstweg; 
3o. het hakken en opruimen van het elzen-en iepen hakhout, aanwezig 

op de schoolterreinen te Follega, Oosterzee en aan de Middenvaart, in 
3 perceelen. Aanw. gehouden. • ' 

s-Hage, te l l 1 ^ uren, door; het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van al de 
werken, behoorende tot het kanaal door Voorne, in de provincie Zuid-
Holland. Inl. bij den hoofdingenieur in het 10e district, den arron
dissements-ingenieur. te Brielle, en den opzichter Lugten, tc Hellevoet-
sluis. Aanw. gehouden. Raming j 38,000 per jaar. 

's-Hage, te l l ' / i uren, door li*t'ministcrie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. jëm.: het driejarig; onderhoud van de 
zeewerken op Goedereede, in vif^Tpereeelen. Inl. bij den hoofdingenieur 
in het 10e district, te 's-Hage, deri ingenieur, te Brielle, cn den opzich
ter Dalebout, te Goedereede. Aanw. gehouden. Raming per jaar: perc. 
1 / 750, perc. 2 ƒ 13 500, perc. 3 / 1950, perc. 4 J 14,000. 

spijkerboor (N.-H.), te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van 
het waterschap dc Rtarnmeer, in het heerenhuis: het vernieuwen, her
stellen en onderhouden van drie watermolens, benevens het verrichten 
van alle binnen- en buitenwerken van bovengenoemd waterschap, ged. 
1 jaar. Inl. bij den opzichter G. Keuken, aldaar. 

Breda, tc 12 uren, door burg. en weth.: het onderhond der ge
meentenerken volgens tarief. Inl. bij den gemeente-architect. 

Groningen . te 123 , uren, door burg. en weth.: 
lo. het onderhouden en vernieuwen der bestratingen binnen de ge

meente Groningen, ged. '88; 
2o. het onderhouden van verschillende gemeentewegen en voetpaden, 

ged. '88; 
3o. het onderhouden van kachub in gebouwen der gemeente, ged. '88. 
' u - H o g e . te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van houtwaren 

en materialen in 2 perceelen. 
Jaarsveld , te 1 1 , uren, door het best. van den Lekdijk benedendams en 

IJseldam, in het dijkhuis: het tweejarig onderhoud van den Dijksgrint-
weg, in de gewone zes perceelen. 

Mlerleo (N.-Br.), te 3 uren, door het R.-K. kerkbest. der parochie 
»het Hout", in de herberg van C. Gorts: het bouwen van een liefde
gesticht met scholen en aanhoorende werken, met bijlevering der 
hiervoor benoodigde materialen, uitgenomen metselsteen met kalk. Inl. 
bij den bouwkundige J. VV. van der Putten, te Helmond. Aanw. 19 
Dec., te 10 uren. 

Bwlngelse (Dr.), te 3 uren, door burg. en weth.: het afbreken van 
de bestaande en het wederopbouwen van eene nieuwe school met 2 
lokalen te Lee, met het benoodigde ameublement enz. Aanw. te 
10 uren. 

Hoogeveen. te 7 uren, door M. Rhader, in het hotel Thomas: het 
verbouwen van zijn woonhuis. Inl. bij den architect H. E. Hoegsma, 
aldaar. Aanw. 19 Dec, te 3 uren. 

Tilburg, te 7 uren, door den bouwkundig-opzichter W. Dusée, in zijn 
kofliehuis: het bouwen van een woonhuis met aanhoorigheden. 

Dinsdag, 21) Dcc. 
Alkmaar, te 12 uren, door burg. en weth., de uitvoering der vol

gende werken, ged. '88: 
lo. het onderhouden van alle gemeeiitegebouwcn en werken, in 6 

afdeelingen. Raming ƒ 4616; 
2o. het doen van eenige vernieuwingen aan de gebouwen. Raming 

ƒ 3262; 
3o. het doen van eenige vernieuwingen aan de bruggen. Raming 

ƒ 2490.79; 
4o. het leveren en vervoeren der materialen voor de buitenwegen, 

voetpaden enz. Raming ƒ 3148.75; 
5o. het vernieuwen van eenig voeg- en inboetwerk aan de walmuren. 

Raming f 330; 
6o. het onderhouden van den Hoe verschelp weg. Raming / 1925; 
7o. het uitvoeren van eenig baggerwerk. Raming ƒ 3090.05. 
Bilj. inzenden vóór 19 Dec, te 12 uren. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. van Staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 470, het maken van eene 
militaire los- en laadplaats, het leggen van een losspoor en het verrichten 
van bijkomende werken, op het station Rozendaal. Inl. aan het centraal
bureau. Aanw. gehouden. Raming f 7400. (Zie advert, in w«. 49.) 

Utrecht, te 2 uren, door dc maatschappij tot expl. van Staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau: bestek no. 472, het maken van steigers 
en een uitwijkspoor langs de haven op het station Bedum. Aanw. 
gehouden. Raming ƒ 2060. (Zie advert, in »*. 49.) 

Arnhem, te 7 uren, door den architect J. Kossink, in het Centraal-
gebouw: het bouwen van twee woonhuizen op een stuk grond, gelegen 
aan den Boulevard. Aanw. gehouden. 

Tilburg, te 7 uren, door regenten van het R.-K. Gasthuis, in het 
koffiehuis van de Wed. Marinus: het bouwen van een gebouw voor 
stalling enz., op het terrein van het St.-Jozefsgesticht. 

Woensdag, 21 Dec. 
Zwammerdam (Z.-H.), te lO'/j uren, door het best. van den Binncn-

polder, in het logement de Rustende Arend: het 5jarig onderhoud van 
den achtkanten schep rad watermolen en verdere werken, van 1 Jan. 
'88—31 Dec. '92. Aanw. gehouden. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor twee draaibruggen, 
waarvan de eene in den Muiderstraatweg en de andere iu den weg 
bezuiden het Smal Weesp, onder de gemeenten Diemen en Weesper-
kaïspcl, prov. Noord-Holland, 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. Raming ƒ 30,000. * 

s-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
uitvoeren van baggerwerk tot opruiming van hinderlijke ondiepten in 
de rivier de Boven-.Merwode, voor Werkendam. Inl. hij den hoofdinge
nieur Van Diesen, te 's-llage, den ingenieur Hoogenboom, te Dordrecht, 
en den opzichter Van de Kreke, te Gorichem. Aanw. gehouden. Kaming 
/ 0.30 per ll», 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van werken tot normaliseering van de rivier de Waal. onder 
Echteld, prov. Gelderland, tusschen de kilometerraaien 54 en 55. Inl. 
bij den hoofdingenieur Van Diesen, te's-llage. en den ingenieur Stieneker, 
te Nijmegen. Aanw. gehouden. Raming f 8540. 

'sllage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van zuilenhasaltsteeiiglooiing tegen de Spieringplaat langs den 
linkeroever van de Nieuwe-Mei wede. tusschen de kilometerraaien 112 
en 114, onder de gemeente Werkendam, behoorende tot de werken der 
Merwede en Killen, in de prov. Noord-Brabant Inl. bij den hoofd
ingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Hoogeuboom, te 
Dordrecht, en den opzichter Biiurner, te Werkendam. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 9450. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerwerk tot verbetering van liet vaarwater nabij den 
Grooten Durk iu de rivier den Usel, tusschen de kilometerraaien 3 en 
5, onder Westervoort en Velp, prov. Gelderland. Inl. bij den hoofdinge
nieur Van Diesen. te 's-IIage, en den ingenieur Escher, te Kampen. 
Aanw. gehouden. Raming f 0.60 per 51*. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken 
nabij den Staatsspoorweg bij Schotdeuren, gemeenten Nieuwland en 
Arkel, tot nabij de algemeene begraafplaats te Gorichem, 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 Ramaer, te Gorichem. Aanw. gehouden. 
Raming ƒ 500,000. 

Amsïterdam, te 11 uren, door den vice-admiraal directeur en kom-
mandant der marine: de levering van electrische toestellen en daartoe 
behoorende onderdeelen en benoodigdheden in 2 perceelen. 

Drachten (Fr.), te 11 uren, door burg. en weth. van Smallmgerland: 
lo. het voor ieder dorp afzonderlijk in '88 benoodigde onderhoud van 

timmer-, metsel-, smids-, verf- en glazcnmakei-swerk aan de gemeente
en dorpseigendommen; 

2o. het gewoon dagelijksch onderhoud ged. '88 van: a. den kunstweg 
Nijtap-Rottevallo; h. den kunstweg Nijogaasterhoek-Oudega met den 
sintelweg te Oudega; c. het besintelde gedeelte der Folgeralaau met 
den nieuwen zandweg door Drachtster Compagnie; d. den sintelweg van 
af de Postbrug tot en door Boornbergum; 

3o. het grint- en macadam-mennen over den weg Nij egaas ter hoek-
Oudega. 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: bestek no. 
96, de levering van ijzerwerk voor onderstellen van gesloten goederen-, 
bagage- en veewagens, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Dordrecht, te 12 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
te Breda, in het lokaal van J. C. van der Horst, Groenmarkt: het 
wijzigen van den afvoer van fecaliën c. a. in kazernegebouwen, te 
Dordrecht. Bilj. inzenden uiterlijk 20 Dec, vóór 3 uren, bij den opzich
ter te Dordrecht. Raming ƒ 1810. 

Dirksland, te 3 uren: het aanleggen van p. m. 1742 M. grintweg 
over de kruin van den Noorddijk in den polder Dirksland, met bijleve
ring van 550 M 3 grint. 

a-Bosch, te 8 uren, door het best. der 's-Hertogenbossche iisclub, 
in café Suisse: het leveren van eene verplaatsbare houten tent, Inl. bij 
K. C. Suijling. 

Purmerland (N.-H.). door het banbestuur: het zesjarig ouderhoud 
der molens enz. en der bruggen en sluizen in den banne gelegen. 

Donderdag, 22 Dee. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterst enz,, aan het 

gebouw van liet prov. best : het driejarig onderhoud van het groot 
Noord-Hollandsch kanaal, in zeven perceelen. Inl. bij den waarnemend-
hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Welcker, te Alkmaar. 
Aanw. gehouden. Raming: perc 1 ƒ 17,460, perc. 2 / 12,000, perc. 3 
ƒ 9360, perc. 4 ƒ8100, perc. 5 ƒ 11,430, perc 6 ƒ12,400, perc. 7 
ƒ 18,970. 

Haarlem, te 11 uren, door het prov. best. van Noord-Holland: de 
uitvoering van eenig baggerwerk en liet onderhouden van eene bcton-
ning in het Noord er-Spaar ne. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem. 

Breda, te 11 uren, door de commissie der departementale school, in 
het bovenlokaal van Fol: het bouwen van eene meisjesschool. Inl. bij 
den ingenieur Koomans. 

Arnhem, te 2 uren, door den directeur der gemeente-gasfabriek: 
lo, de levering van magazijngoederen in 13 perceelen (waaronder 

430,000 KG. kluitkalk), benoodigd ged. '88; 
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2o. liet onderhoud der fabrieksgebouwen enz, ged. '88; 
3o. liet lossen en vervoeren van Duitsche en Engelsche gaskolen, 

alsmede van kluitkalk, ged. '88; 
Aanw. 19 Dec, van 10—12 uren. 
Gorichem, te 2 ureu, door de lirma Adolf Ravenswaaij & Co, in 

bet hotel van Andel: bet verhouwen van het bestaande brouwhuis en 
aanhooren, en het maken van ijs-, leg- en gistkelders, op het terrein 
der brouwerij. Aanw. gehouden. 

Vrijdag, 23 Dee. 
uren 's-Bosch, te 101/, uren door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: bet driejarig onderhoud der rijks-groote 
wegen in de prov. Noord-Brabant, in 10 perceelen. Inl. bij den hoofd
ingenieur in het 6e district, te 's-llosch, de ingenieurs Schuurman, te 
Vucht en Van Nes van Meerkerk, te lireda, en voorts bij de verschil
lende opzichters. Aanw. gehouden. Kaming per jaar: pè-rc 1 ƒ 6200, 
perc. 2 f 5500, perc. II f 8700, perc. 4 f 5300, perc. 6 / 6000, perc. 6 
f 2690, perc. 7 /' 8200. perc. 8 / 4290, perc. 9 ƒ 10,010. porc. 10 f8810. 

Middelburg, tc i l uren, door het ministerie van waterst enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van bet Neder-
lamlsch gedeelte van het kanaal van Neuzen, met bijbehoorende werken. 
Inl. bij den hoofdingenieur in het lie district, te Middelburg, en den 
ingenieur, tc Neuzen. Aanw. gehouden. Raming f 42,000 per jaar. 

Arnhem, te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van het prov. best.: bet aanbrengen cn onderhouden van 
eene beplanting met opgaande eiken heesters langs den rijks-grooten 
weg der 2e klasse no. 3 van Westervoort naar de Pruisische grenzen, 
binnen de gemeente Zevenaar, in de prov. Gelderland Inl. hij den 
hoofdingenieur, den ingenieur Heijennau en den opzichter Mink, allen 
te Arnhem. Aanw. gehouden. Raming /' 1082. 

Groningen, te 12 uren, door het prov. best. van Groningen: het 
onderhouden der zeewaterkeering tusschen de llimsingoosluis te Zout
kamp en den N'ittershoek in Friesland, met bijbehoorende werken, ged. 
"88. Inl. bij den hoofdingenieur, te Gi-oningen, en den opzichter B. 
Wertmöider, te Winsum. 

Leeuwarden, te 1 uur. door het prov. best. van Friesland: 
lo. het maken van eene nieuwe brug niet hriigwachterswoning en 

de verbetering van het vaarwater de Hecrensloot nabij Hecrenveen. 
Aanw. 21 Dec, te 11 uren. Raming / 13,430; 

2o. bet maken van eene beweegbare brug met vast gedeelte, ter ver
vanging van de bestaande koctilfe over de Trekvaart nabij Harlingen. 
Aanw. 22 Dec, te 10'/, uren. Raming / 9180. 

Inl. bij den hoofdingenieur, te Leeuwarden. 
's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: dc levering van bekapte 

straatkeien ged. '88. 
Zaterdag, 24 llec. 

l'trecht , te 10 uren, door den eerstaanwezend-ingenieur der genie, 
aldaar, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan militaire gehouwen, te Utrecht. Uilj. 
inzenden uiterlijk 23 Dec, vóór 3 uren. Raming ƒ 1055. 

sliedrecht. te 11 uren, hij L. A. van Haatteni liet verrichten van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan een baggermolen, genaamd 
«Onderneming 1". Aanw. 21 en 22 Dec. 

Almeloo. te 12 uren, door de directie der Kon. stoomweverij te 
Niiverdal.ten kantore der vennootschap: hot houwen van een kantoor-

feliouw met toebehooren. Aanw. op de bouwplaats te Almeloo, te 
0 uren. 
Geuriuuldcn, te 12 uren, door burg. en weth.: het timmer-, metsel

en verfwerk, van het onderhoud der gemeentewerken, van 1 Jan. '88— 
1 Juli '89. Inl. bij den opzichter der gemeentewerken. 

Haandag, SB Dec. 
Franeker, door het dijksbest. van het waterschap der »Vijf deelen 

Zeedijken binnendijks'', ter secretarie: de levering van 200 stuks 7 hecto
grams- rongen ; 800 stuks 0 bectograms-rongen en 3000 stuks 5 hecto-
grams-rongen. 

Dinsdag, 27 Dee. 
's-llagc, te l l 1 / , uren, door het prov. best van Zuid-Holland: het 

onderhoud der haven van Stellendam van 1 Jan. '88—30 April '90. Inl. 
bij den hoofdingenieur J. van der Vegt, te 's-llage. Aanw. 21 Dec, te 
11'/, uren. Raming / 15.400. (Zie «deert, in «». 51.) 

's-llage. te 12 uren, door bet ministerie van koloniën: 
lo. bestek no. 94, de levering van twee metalen brugpijlers; 
2o. bestek no. 95, de levering van den metalen bovenbouw van eene 

brug van 3 X 30 M. 
Alles ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 
Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van tegels, dakpannen, 

kamienhiiizen, pleister, tras, portland-cement, touwwerk, hennep, snuit 
van vlas. teer, hruinwerk. mos, strookdweilen, blokmakerswerk, borstel-
makerswerk, sponzen, groen laken, tochtvries, grijs linnen, heliangsel-
linnen, afneemdoeken, wollen- en linnen dweilen, gordijnlinnen, grond-
papier, singel, meiibelkoord, band, jaloezieband-ladder, glazen hallons, 
lampenglazen, zeemvellen, leder, patent-olie, groene zeep, kaarsen, 
Ameiïkaansehe reuzel, vet (roet), poetskatocn, lampenkatoen, turf, houts
kolen, bezems, boenders, manden, zink, lood, looden- en vertind looden 
buizen, metalen main- en tapkranen, spijkers, ijzerwaren, kolenbakken, 
staal, verfwaren en vensterglas. (Zie advert, in n«. 61.) 

It ui ie nl a in. in het Timmerhuis: de levering van getrokken en vlakke 
Waalklinkers, Waalhardgrauw, straatklinkers uit Utrecht of van de 
Maas, IJsel straatplavci en beste harde ondersteen, Escaussijnsch-steenen 
trottoirbanden, Luiksche kluitkalk, Doorniksche waterkalk, grèskeien, 
porfierkeien, Ben-ahinkeien, Niedermendiger lavakeien, steenslag van 
natuurlijke steen, grove grint, grintzand, eiken-, grenen-, dennen- en 
vuren timmerhout, gegoten-ijzeren straatsypbons en straatberrieranden, 
staaf-, band- en plaatijzer. (Zie advert in n'. 51.) 

Weensdag, 2*» Dec. 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhouden van en de uitvoering van eenige werken aan bet departe
ment van justitie te 's-Hage, ged. '88, '89 cn '90. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het le district, te 's-llage. Aanw. 22 Dec, tc 9 uren. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel van de landsgebouwen te 's-Hage, ged. '88. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het 2e district, cn den hoofdopzichter voor 

de landsgebouwen J. A. Weinberg, beiden te 's-Hage. Aanw. 21 Dec. 
te 9 uren. Raming f 33,600. 

's-llage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
levering van 8615 M ' ballaststeen voor de njksri viorwerken op de Maas, 
in twee perceelen, perc. 1 5955 Ut, perc. 2 2660 M*. Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, tc 's-llage, den ingenieur Verweij, te vucht 
cn de opzichters Willems te Maastricht, Droste te Roermond, Kooreman 
te Venloo, Venema tc Grave, Groenen te Vucht en Van Enst te Heusden. 
Aanw. 21 Dcc. Raming: perc. 1 / 17 260, perc. 2 /"7800 (herbesteding). 

Denderdag, 2B Dee. 
Haarlem, te II uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best: het driejarig onderhoud van- en 
het uitvoeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de werken, 
behoorende tot het Noordzeckanaal, in 3 perceelen. Inl. bij den 
waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur De Bruijn, 
tc Amsterdam Aanw.: perc. 1 op 20 Dec, perc 2 op 21 Dec. en perc. 
3 op 22 Dec. Raming per jaar: perc. 1 f 21,120, perc 2 ƒ 14,887, perc. 
3 ƒ 14.224. 

Haarlem te 11 uren, door bet ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van het prov. best: bet driejarig onderhoud der rijkszee-
en baren Werk en op hot eiland Vlieland, behoorende tot dc zeewerken in 
Noord-Holland. Inl. hij den waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, 
en den ingenieur Keulenaar, te Hoorn. Aanw. 22 Dcc. Raming/35,000 
per jaar. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van het prov. best: het leveren en plaatsen van meer
palen langs bet Noord-Hollandsch kanaal. Inl. hij den waarnemend 
hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur Weleker, te Alkmaar. 
Aanw 22 Deo. Raming / 2555. 

Haarlem, tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van het prov. best: het wegruimen van een wrak in 
de Zuiderzee. Inl. hij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur 
Keurenner, te Hoorn, en den opzichter Schol, te Enkhuizen. Aanw. 
22 Dec. 

Zaandam, te 1 uur, door burg. en weth.: 
lo. het dempen en rioleeren der sloot bewesten de gedempte gracht; 
2o. het maken van een trottoir om en het bestraten van het plein 

vóór het gemeentehuis; 
3o. het onderhouden en vernieuwen der straten en pleinen ged. '88; 
4o. het maken eener brug in het Oostzijdcr-Kattegat; 
6o. het onderhoud der sluizen ged. '88; 
6o. bet onderhoud der kachels in de jaren '88 en '89. 
Inl, bij den gemeentearchitect. 

Vrijdag, SO Dec. 
Rotterdam, te 11 uren, ten kantore der gemeente-gasfabrieken, 

Oostzeedijk: de levering van getrokken-ijzeren pijpen en littings, ver-
tind-looden huizen, rood- en geelkoperen pijp en bladkoper, roodkoperen 
lantaarns, koperen hoofdkranen, koperen fittings en branders, houten 
rozetten, lanipenglazeii, porseleinen kappen, lantaarn- cn andere ruiten, 
S N . ' .K POP" ' '" sockettangen gashaken, houtschroeven, draadnagels en 
klinknagels, moci-bouten, vijlen, bordpapier, stalen schoppen, lijn- en 
patentolie, vet, zeep en kaarsen, loodwit, ijzer- en loodmenie, lampkatoen, 
poetslappen, |ioetskatoeti, sponsen, zeemvellen, borstelwerk, kwasten, 
schiemansgaren, snuit van vlas, striktouw, hennep, houtskolen, rotting-
marnier, bezems, kluitkalk, smoe-, plaat- en bandijzer, gegoten ijzerwerk, 
lantaarnpalen en lantaarnstoeltjes, zakken, stokerswanten en andere 
magazijngoeileren. (Zie advert, in n°. 51.) 

alblasscrdani, te 11 uren, door burg. en weth.: a. het onderhouden 
en vernieuwen der gemeentewerken ged. '88; b. den aanleg der straat
verlichting; e. de exploitatie der straatverlichting geil. 10 jaren, 

Arnhem, te 11'/, uren, door burg. en weth.: 
lo. bestek no. 5, het onderhouden van en het verrichten van eenige 

vernieuwingen aan verschillende gemeentewerken, ged. '88; 
2o. bestek no. 11, het onderhouden van de plantsoenen der gemeente 

en het verrichten van eenige inden werkzaamheden, ged. '88; 
3o. bestek no. 15, bet onderhouden van en het verrichten van eenige 

verdere werkzaamheden aan verschillende gehouwen en inrichtingen, 
ged. '88. (Zie advert, in »». 51.) 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz, aan 
het gebouw van het prov. best: bet vierjarig onderhoud en de uit
voering van vernieuwingen en herstellingen aan rijks-groote wegen in 
de prov. Gelderland, in 19 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur te 
Arnhem, en bij de verschillende ingenieurs cn opzichters. Raming per 
jaar: perc. 1 f8415, porc. 2 f 10,640, perc. 3 f 11,135, perc. 4 f 6890, 
perc. 5 / 5925, perc. 6 / 6110, perc. 7 f 6750, perc. 8 ƒ 5820, perc. 9 
f 16,930, perc. 10 f 15.220, perc. 11 / 7800, perc. 12 f 3075, perc. 13 
f 7090, perc. 14 f 8490, perc. 15 / 4941, perc. 16 ƒ 6428, perc. 17 
ƒ 9029, perc. 18 ƒ 2835 perc. 19 ƒ 2345. 

Middelburg, te 1'/, uren, door burg. en weth.: de levering van de 
ged. '88 voor de gemeentefabrikage benoodigde bouwsteden als: plaat-
zand, houtwaren, verfstoffen, kalk, tras en cement 

Zaterdag, 31 Dee. 
Leeuwarden, door C. Verheul: het houwen van eene brugwachtei-s-

woning nabij de te 'maken nieuwe draaibrug te Akkrum, met bijlevering 
van al de daarbij behoorende materialen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Vermacs, te Leeuwarden. Bilj. inzenden uiterlijk 30 Dec, bij C. Ver
heul, tc Hardinksveld. 

Maandag, 2 Jan. 1 § S 8 . 
Maastricht, te 12 uren, door burg. en weth.; de levering van 100,000 

straatkeien 10/16 (demi-retaillés), 6000 trottoirkeicn 12/12, 10,000 hock-
keicn 12|12, 1500 M' hardsteeneii trottoirband en 1000 M' verglaasde 
buizen (gres). Inl. aan het bureau der publieke werken. 

Donderdag, 1» Jan. 
Lemmer, te 11 uren, door het dijksbest. van bet waterschap »de 

zeven Grietenijen en Stad Sloten", ten huize van Knol in nde Wildeman": 
de levering van riviergrint, brik, zecgrint, kalkkcizel enz, in verschil
lende perceelen. 

Lemmer, door het dijksbest. van het waterschap »dc zeven Grietenijen 
en Stad Sloten": 

lo. de levering van palen en gordingen, in 6 perceelen; 
2o. het onderhoud van de wegen met vervoer van materialen enz., 

in 3 perceelen; 

3o. het vernieuwen eener molenrocdo in den watermolen in Breed-
schar, ten oosten de Lemmer; 

4o. het verdiepen van slooten in de uitheiing, ten oosten Takozul; 
6o. het uitvoeren van 2 perceelen aardewerk aan den Wieldyk en 

te Laaxoin. * . , 
Bilj. inzenden uiterlijk 4 Jan. ter secretarie van het waterschap. 

Apeldoorn, te 2 uren, door den architect A. R. Freem, in het café 
Van der Burg: het verbouwen van een perceel te Apeldoorn, tot drie 
winkelhuizen met bovenwoningen. Aanw. 3 Jan., to 10 uren. 

Woensdag, 11 Jan. 
Dirksland, te 3 uren, op het gemeentehuis: de levering van 1*26 

M, grove onderhoudsgrint. 

Nagekomen Afloopen. 
Trleht (gem. Buurmalsen), 15 Dec: het door 

aanbouw vergrooten van de openbare school te 
Buurmalsen, onder beheer van den architect G. 
Prins Jz, te Kuilenburg; ingek. 8 bilj, als: 

" " te Beusichem, ƒ 4626 
> Deil, 
H Beusichem, 
> Zoelen, 
» Leerdam, 
» Tiel, 
» Geldermalsen, > 3796 
> Asch, » 3694 

4348 
> 4180 
> 4138.50 
» 4084 
> 3975 

Van Bckkum, 
W. Schroot, 
L. Mulder, 
C. v. Mameren, 
W. H. Brouwer, 
J. de Wener, 
W. v. Lith, 
l i . v. Mameren, 
Gegund. 

's-Beseh, 16 Dec, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het aanbren
gen en onderhouden van beplantingen op de 
rijkswegen van 's-Bosch over Tilburg naar de 
Belgische grens, van Best over Eindhoven naar 
de Belgische grens en van 's-Bosch tot de rivier 
de Maas in de richting op Utrecht; minste 
inschr. S. A. van den Oever, te Haaren, voor 

/ 2318 

Raming , , , 1
 8 9 0 0 

2o. het aanbrengen en onderhouden va.i be
plantingen op de dijken langs de Zuidwillems
vaart, prov. Noord-Brabant; minste inschrijver 
dezelfde, voor < 1288 
Raming , ., » H » 0 

8o. het maken van steenglooiingen tegen de 
buitenbeloopen der Diezedijken, tot voortzetting 
van de werken tot verbetering van het kanaal 
de Dieze; minste inschrijver J. M. Gruijters te 
Orten, voor / 2-15 
Raming '.«S 

Amsterdam, 16 Dec: het voor een gedeelte 
vernieuwen van dc spoorbaan op 's rijkswerf, tc 
Amsterdam; ingek. 9 bilj.; 
hoogste inschr. / *»™ 
minste . A. de Neef, Brielle, » 2234 

H a a r l e m , het bouwen van eene villa in het 
Florapark, aldaar, voor rekening van Jhr. Mr. 
A. F. Prins; ingek. 15 bilj.; minste inschr. Van 
Dammc, te Amsterdam, voor ƒ 29,835 



DE OPMERK ER. DE O P M E R K E R . 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Annttrrilmn, 8 Dec.: het leveren on stellen 

van 1:16 privaten (l.iernurstelsel) met de daaraan 
verbonden leidingen en aansluitingen aan de 
hoofdhuis, voor rekening der bouwmaatschappij 
tot verkrijging van eigen woningen ; ingekomen 
6 bilj., als: 
Pruis en Beukers, / 5687 
P. J. Reinierse, » 5300 
Klijn Tissot & Co., » 5083 
P. Klep, » 4992.40 
F. Rincke, » 4888 
Wed. C. Aalders, I 469Ö 

sliei lreiht . 10 Dec.: het bouwen van een 
schoollokaal aan de openbare lagere school in 
wijk D, aldaar; ingek. 9 bilj., als: 
J. M. Visser, te Sliedrecht, J 4898 
F. H. Meijer, • idem » 4450 
P. Kraaijeveld Pz., • idem > 4440 
K. Prins' Thz., » idem » 4380 
VV. Hofman Gz., » idem • 4370 
C. v. Seventcr & Co., » idem » 4399 
C. Bernhard, » idem I 4260 
J. llcverloo, » idem » 4194 
D. J . v. Riemsdijk, » idem • 4000 

Wag-rningrn , 10 Dec: het vergrooten van 
het hotel «Nol in 't liosch" bij Wageningen, 
onder beheer van den architect S. Hitters; 
ingekomen 13 bilj., als: 
F. v. Scherrenburg. te Renkum, ƒ 3977 
F. Harbier, • Wageningen, • 3739 
A. Haar, » idem • 3728 
P. de Leeuw, » idem » 3688 
W. Bloem, » Renkum, » 3640 
M. R. Mentink, » idem » 3579 
W. Snijders, • Wageningen, » 3550 
R. F. Drievcr, » idem » 3639 
J. B. Radstake, » idem » 3465 
S. üeurts, » Randwijk, • 8447 
Gebr. Mekking, » Bcnnekom, » 3429 
Gebr. Mekking Az., » idem » 3364 
M. Klaassen, » Wageningen, « 3272 
Gegund. 

Leeuwarden, 11 Dec: het houwen van 8 
woningen en 2 winkelhuizen, onder beheer van 
den architect A. Hoekstra; minste inschr. K. 
Ketelaar, te Leeuwarden; gegund. 

Graningen, 12 Dcc, voor rekening der ge
meente: lo. dc olieverlichting binnen dc ge
meente ; ingek. 2 bilj.; minste inschr. J. Wind, 
te Groningen, voor f 1198. 

2o. het verrichten der benoodigde voerwerken; 
ingek. 2 bilj.; minste inschr. J. Bos, te Groningen, 
voor 8l/j °/0 beneden tarief. 

So. het verrichten van verfwerken; ingek. 2 
bilj.; minste mschr. G. Noordhof, te Groningen, 
voor 10°/p beneden tarief. 

4o. de levering van steen, kalk enz.; ingek. 3 
bilj.; minste inschr. H. D. Heukers, te Groningen, 
voor 6'/ t

0/ 0 beneden tarief. 
5o. de levering van rongen, spijkers enz.; in-

Eekomen 4 bilj.; minste inschr. lirma Van der 
oeff & Adriani, te Groningen, voor 28 % bene

den tarief. 
6o. dc levering van lood, zink enz.; ingek. 2 

bilj.; minste inschr. A. M. Robborsen, te Gro
ningen, voor 16'/j % beneden tarief. 

7o. de levering van gesmeed ijzerwerk; ingek. 
3 bilj.; minste inschr. A. J. Swarte, te Groningen, 
voor 83/, % beneden tarief. 

8o. de levering van grenen- en vurenhout; 
ingek. 2 bilj., als: 

boven tarief. 
Wed. Bonncma, te Groningen, 5°/ 0 

I. J . Tinga, » idem 6 » 
Amsterdam, 12 Dec: het rioleeren van ge

deelten van den Parkweg en den Koninginneweg, 
alsmede het in verband daarmede verleggen van 
de bestrating, voor rekening der bouwonder
neming • Willemspark"; ingek. 14 bilj., als: 
Torna» 't Kindt, te Amsterdam, /" 11,977 
D. Heijink, . idem « 10,878 
L. Vlasman, » idem » 9,910 
L. v. Zon, » Purmerend, » 8,697 
K. Bos, » Haarlemmermeer, » 8,596 
W. Greve, » Buiksloot, ï 8,050 
V. Eiken & Waal, » Amsterdam, » 7,998 
J. Poot, ii Purmerend, > 7,977 
C. v. Boven, » Nieuweramstel, » 7,750 
J. de Vries, » Purmerend, » 7,660 
11 üzinga, > Amsterdam, » 7,278 
J. Voet, > idem > 7.200 
R. Schreuder, » Kolhorn, D 7,100 
G. D. v. Doorn, » Amsterdam, • 6,840 

Amsterdam, 12 Dec: het vervoeren en lossen 
van zand voor de bestratingswerken der ge
meente, van 1 Jan. '88 tot ultimo Dec. '90; 

minste inschrijver Var. Drummeien, voor ƒ 0.55 
per M' . 

Dordrecht, 12 Dec: het houwen van een 
nieuw winkelhuis aan de Voorstraat om den hoek 
van de Pelserbrug, voor A. Brbckcr, onder be
heer van den architect G. van Aardonnc; ingek. 
14 bilj., als: 
H. v. d. Eist, te Dordrecht, ƒ 10,350 
L. Huisman, » idem • 10,146 
I). .1. Kwak, » idem » 9,900 
J. C. Jonkers, a idem » 9,746 
N. v. d. Wel, • idem • 9,595 
J. J. Kooijmars, » idem * 9,287 
S. Kooimans, » idem » 9,179 
Schulders en Tas, » idem > 9,090 
N. Klaus, » idem » 8,965 
H. v. Pelt, » idem » 8,1148 
Jan Degens, » idem » 8,689 
S. v. Scheld, • idem » 8,381 
C. E. Seijfert, » idem » 8,252 
P. v. Uriel, » idem » 8,219 

'a-Hage, 12 Dec, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het driejarig 
onderhoud der zeewerken op de Tiengemeten 
minste inschr. M. L. Veenenbos, te Brielle, voor 

/ 2279 per jaar. 
Raming » 2600 • • 

2o. het driejarig onderhoud van den Zwarte-
waalschcn zeedijk en het lirielsche spuiwater, in 
2 perceelen. 

Perc. 1; minste inschr. M. L. Veenenbos. te 
Brielle, voor ƒ 779 |ier jaar. 
Raming • 900 > » 

Perc 2; minste inschr. J. Bout, 
te Brielle, voor » 429 » » 
Raming » 550 » » 

3o. het driejarig onderhoud der zeewerken 
langs het Haringvliet bij Hellevoetsluis; minste 
inschr. J. Lagendijk Jr., te Nieuwhelvoet, voor 

ƒ 8850 per jaar. 
Raming > 4860 » t 

'a-llage, 12 Dcc.: de levering van verschil
lende benoodigdheden, ten dienste der Staats
spoorwegen op Java: lo. bestek no. 92, 5 metalen 
briigpijlcrs; bestek no. 93, 2 bruggen van I X 
30 M. ca . ; ingek. 10 bilj., als: 

bestek 92 bestek 9.1 
L.J. Enthoven en Co., 's-Hage, / 43,879 J 66,260 
Soc. anon. internationale, 

llrainc le Comte, 40.370 
Nicaise et Delcuve, La Louvière,40,500 
Gnte-Holï'niingshütte. Ober-

hausen II, 42,300 
F. K loos & Zonen, Alblasserdam, 44,694 
Soc. anon. dc travaux Dvleet 

Bacalan, Parijs, " 42,230 
Soc. Cockerill, Seraing, 28,950 
Kon. fabriek van stoom- en 

en andere werktuigen, 
Amsterdam, 

Soc. anon. de Bièsme, Bouflioulx 
bij Chatelineau, 

Soc. anon. de Baume et Marpent, 
Haine St-Piórre, 
Beide gegund aan Soc. Cockerill. 
2o. perc. 21, klinknagels; ingek. 7 bilj., als: 

H. E. Oving Jr., Rotterdam, ƒ 2489.58 
Merrem en La Porte, Amsterdam, » 1996.50 
Gebr. v. Thiel, Helmond, 
11. Enthoven, Amsterdam, 
R. S. Stokvis & Zonen, Rotterdam, 
D. S. M. Kalker, Amsterdam, 
P. v. Thiel & Zonen, Beek-cn-Donk, 
Gegund. 

'a-Hage, 12 Dcc: het leveren, leggen en hei
leggen van hardsteenen trottoirbanden. 

Leveren; ingek. 8 bilj., als 

54,680 
59,188 

55,800 
61,558 

47,435 
40,140 

45,500 64,500 

70,000 

55,490 

;806.92' 
1769.62' 
1724.25 
1658.125 

1601.73 

P. Lagendijk, Utrecht, 
A. P. Schotel. Dordrecht, 
J. J. Kooimans, idem 
L. Philip, 's-Hage, 
Ceri&siaux lils & Co., Namen, 
L. Goffin, Luik, 
II. J. Bosman, Rotterdam, 
P. Janssen, Roermond, 
J. B. Petit, Breda, 

Leggen; ingek. 3 bilj., als: 

L. Philip, -Hage, 
H. Jongenburger, Waddinksveen, 
VV. Swaneveld, 's-Hage, 

Herleggen; ngek. 8 bilj., als: 

per M ' 
f 1.97 
> 1.82 
» 1.77 
» 1.745 
» 1.74 
> 1.74 
> 1.785 
» 1.71s 

• 1.709 

per M ' 
/ 69 
» 52 
> 44 

per M ' 
ƒ0.88 
» 0.32 
ï 0.245 

L. Philip, 's-Hage, 
H. Jongenburger, Waddinksveen. 
VV. Swaneveld, 's-Hage, 

Elalae (Fr.), 12 Dec: het bouwen van eene 
nieuwe natuurboterfabrick te üosterwolde en te 
Steggerda. 

Fabriek te Üosterwolde; ingek. 16 bilj., als: 

J. II. Poutsma, te Terwispel, ƒ 7644 
D. J. Oosterbaan, » Gorredijk, » 7154 
.1. .1. Bosma, • Wnlvega, » 6989 
J. J. Minima, > Langezwaag, > 6800 
J. K. Luiting, » üosterwolde, » 6789 
C. v. Es, » idem » 6738 
G. II. VViebcrdink, » idem » 6666 
.1. E. Mulder, » Noordwolde, » 6660 
S. VV. de Boer, •> Lippenhuizen, » 6630 
A. R. v. d. Wijk, • idem » 6595 
R. A. v. d. Veen, » Terwispel. » 6682 
J. Eizinga, > Kortezwaag, > 6485 
W. h. Burgij, » Terwispel, > 6468 
J. J. Dijkstra, » üosterwolde, » 6320 
M. R. Veltman, » idem » 6215 
E. J. de Boer, »"Noordwolde, » 6118 
Gegund. 

Fabriek te Steggerda; ingek. 24 bilj., als: 
J. de Boer, te Stiens, ƒ 6993 
J. Nijboli, > Wnlvega, i 6984 
J. K. de Ruiter, » Heerenvecn, » 6968 
J. J . Bosma, » Wolvega, » 6950 
D. J. Oosterbaan, > Gorredijk, » 6800 
J. L. Eppenga, i Lippenhuizen, » 6750 
S. W. de Boer, » idem » 6720 
J. K. Luiting, » üosterwolde, » 6700 
A. R. v. d. Wijk, » Lippenhuizen, « 6690 
J. J. Bouma, » Langezwaag, > 6666 
J. H. Poutsma, » Terwispel, » 6594 
t. W. Buwalda, » Oudeschoot, » 6583 
VV. K. Burgij, » Terwispel, » 6668 
S. J. Lenstra, » Wolvega, » 6467 
G. II. Wieberdink, » Oosterwoldc, » 6444 
J. Kits Mz., » Noordwolde, » 6384 
J. K. v. d. Meer, » Nijeholtwolde, i 6370 
J. L. de Vries, > Oldeholtpade, > 6268 
J. Eizinga, » Kortezwaag, » 6245 
R. A. v. d. Veen, » Terwispel, » 6074 
O. P. Olïringa, » Donkerbroek, ï 6068 
E. J. de Boer, » Noordwolde, > 5971 
J. E. Mulder, > idem > 5970 
R. J. de Boer, » Steggerda, * 6646 
Gegund. 

Massa; ingek. 5 bilj., als: 
.1. II. Poutsma, te Terwispel, f 13,388 
VV. K. Burgij, > idem » 13,000 
J. Eizinga, » Kortezwaag, » 12,424 
R. A. v. d. Veen, » Terwispel, » 12,860 
O. P. Olïringa, » Donkerbroek, I 12,100 

Graningen, 12 Dec, voor rekening der ge
meente-gasfabriek : de levering van : lo. steen, 
kalk, cement, dakpannen, vloeren, estrikken enz.: 
ingek. 2 bilj.; minste inschr. II. D. Heukers, te 
Groningen, voor 30'/, % beneden tarief. 

2o. verfwerken; ingek. 2 bilj.; minste inschr. 
B. van Heuvelen, te Groningen, voor 29°/„ be
neden tarief. 

3o. grenen- en vurenhout: ingekomen 3 bilj.; 
minste inschr. Joh. H. Mulder, te Zuidwolde, 
voor 22 °|, beneden tarief. 

4o. rongen, spijkers enz.; ingek.2bilj.; minste 
inschr. lirma Van der Locff en Adriani, te Gro
ningen, voor 63°/0 beneden tarief. 

5o. lood, zink, soldeersel, leien enz., met 
arbeidsloon; ingek. 2 bilj.; minste inschr. A. M . 
Robbersen, te Groningen, voor 26'/» % beneden 
tarief. 

Derdrerht, 12 Dec: lo. de levering van ver
schillende materialen ten behoeve der gemeente, 
ged. '88; minste inschr. waren: 
36 M 1 dennen- of vurenhout, K. de Lange Az, 

Dordrecht, f 794 
2.870 i grenenhout, dezelfde, > 112 
8.700 » eikenhout, W. en M . v. d. 

Weg, idem » 740 
10.630 i gecreosot. dennenhout, Van 

Dorsser & Co., idem > 427 
6.SO0 > groenhart- of iepenhout, W. 

en M. v. d. Weg, idem 
ƒ 815 of > 303 

verfwaren, J. B. de Wolff, idem » 179.15 
draadnagels P. v. d. Toorn, idem i> 16.55 
smidswerk, J. H. Wildeman lirma 

G. Schuld & Zn., idem > 325.75 
kalk en tras, J. Kmjll', idem > 88.70 
tegels en pannen, dezelfde, » 4U.421/, 
Waalklinkers per 1000 stuks, C. M . 

Seret Tiel, • 11.71 
touwwerk, W. J. de Voogd, 

Dordrecht, > 218.90 
poet ska toen per KG. .1. de Wol II', id. >, 0.43 
Stockholmerteer » » Wed. G. 't Hooft 

& Zn., idem » 0.08 
Friesche turf per 100 stuks, H. Hom-

broek, idem » 0.69 
Hollandsche turf per 100 st, dezelfde, > 0.47 
eikenhout per M ' C. Arbouw, id. » 5.25 
kachclblokken » dezelfde, » 7.10 
kachelhout per HL., dezelfde, > 0.45 
takkenbossen per 100 stuks, F.v.d. 

Graaf Jz., Papendrecht, i 4,47 

257 

11.70 

1.3 

olie, in eens af, .1. B. de Wolff, 
Dordrecht, 

talk » • » D. v. d. Berg, id. » 208.25 
gegoten-ijzeren straatsyphons, per 

stuk, Maats, ijzergieterij «dc Prins 
van Oranje", 's Hage, 

riviergrint per M', II. den Breejen, 
Hardinksveld, 
Omtrent dc levering van portland-cement cn 

hardsteenen trottoirbanden en het vervoer van 
riviergrint werd de gunning aangehouden. 

2o. het onderhoud van de openbare drinkfon-
teinen en é.éne pomp aan de Mijl; gegund aan 
J. W. v. Schelt, te Dordrecht, voor ? 199. 

Ilimgel. 12 Dec: het vergrooten der school 
met bijlevering van al de benoodigde bouw
materialen; ingek. 13 bilj., als 
J. Frenken, 
J. Maasen, 
Knapen, 
Salimans, 
Pollard, 
Reinders, 
Wagemans, 
Van Soest, 
Beckers, 
Mertens, 
J. Mennen,' 
C. Baeten, 
H. Weegels, 

Breda, 12 Dec: het leveren van kiezelzand 
voor de voetpaden van het park het «Valken
berg"; ingek. 3 bilj., als: 
C. de Kantor, Breda, ƒ 2.05 per M> 
B. Verlegh, Ginncken, » 0.80 » •> 
M. Bakkeren, Prinsenhage, » 643 massa 

Leeuwarden, 18 Dec: het maken van eene 
nieuwe draaibrug te Eugwicrum, voor rekening 
der prov. Friesland; ingek. 11 bilj., als: 

te Roggcl, /•8418 
» Swahnen, i 6661 
> Weert, » 5602 
» Baaxem, » 5579 
• Maasniel, » 5548 
» idem » 5542 
» Roggel, » 5468 
» idem » 5395 
» Sittard, » 5333 
ii \\;eert, » 6285 
» Roggel, » 5283 
• idem » 4575 
» Weert, » 4443.95 

C. Bakker, 
M. Westra, 
H. L. Cusveller, 
H. Vormsma, 
A. II. Tenenga, 
K. G. Kenning, 
M. R. v. d. Molen, 
II. de Herder, 
S. Hoogeveen, 
F. J. Schaafsma, 
J. Bakker, 
Raming 

te Kollum, 
» idem 
» Staveren, 
» idem 
» idem 
» Ternaard, 
» Buitenpost, 
» Groningen, 
li Dokkum, 
» Harlingen, 
» Kollum, 

j 12,714 
» 12,655 
» 12,450 
i 12,350 
» 12,310 
» 11.600 
ii 11,585 
» 11.40r 

» 11.346 
» 11,328 
» 11.293 
> 11,360 

Woerden, 13 Dec: het inrichten van eene 
werkplaats bij de wagenloodsen en het aanbren
gen van 200 ijzeren ringen aan het arsenaal te 
Woerden, onder het beheer der genie te Utrecht 
ingek. 7 bilj., als: 
J. Radix Bz., 
G. Blok, 
G. Brandsen, 
J. W. Blok, 
A. Koteres, 
C. Fluijt, 
G. de Goederen, 
Raming 

tc Woerden, 
» idem 
» idem 
» idem 
3 idem 
> idem 
• idem 

f 1460 
i 1449 
• 1393 
» 1379 
. 1871 
» 1297 
» 1234.65 
» 1300 

Hume. 13 Dec: het bouwen eener R.-K. kerk 
en pastorie, onder beheer van den architect Nic. 
Molenaar, tc 's-Hage; ingek. 19 bilj., als: 

kerk pastorie massa 
B. Krijnen,Groningen,/' 52,300 ƒ 13,200 ƒ 65,400 
J. G. Tiinis, Enschedé, 48,790 10,260 60.5'JO 
J. A. de Bont Utrecht.) 
L. de Bont, Nijmegen, [ 46,750 13,400 58,450 
L. G. Struijcken, Utr., \ 
A. A. v. Dommelen, 

Nijmegen, 45,000 13.000 58,000 
Wed. II. 0. Janssen & 

Co.. Maasbracht, 44,757 13,143 57,900 
W. Westerhof, Weesp, 45,545 12,445 57,545 
J. Slenters, Haarlem. 46,000 12,000 57,300 
B. J. Wichcrs en J. 

Etmans, Lobit, 45.380 12,838 67,218 
A. Peters, Zenderen, 44,500 12,600 57,000 
F. G. Bekhuis, en D. 
Damstra, Leeuwarden, 44,547 12,433 55,790 

F. Raaijmakcrs, Nieu
weramstel, 42,900 13,950 54,900 

L. de Rooij, Tilburg, 48,700 16.700 54,700 
J. Rodenrijs, 's-Hage, 43,589 12,000 54 880 
K. Spoor. Almeloo. 11,240 53,94: 
G. J. Braakhuis, Borne, 11,243 53,940 
N. Perquin, Merkel hij 

Rotterdam, 43,250 12,400 53,400 
A. Hesselink, Borne, 0,960 
A. (Iroothengel, Borne, 47,966 9,944 
C. Eckhardt, Almeloo, 42,400 11,243 53,643 

Nog niet gegund. 
Enkhulsen, 13 Dcc: het herstellen en ver

anderen van een heerenhuis, benevens het bou
wen van een spreekkamer, voor rekening van 
Dr. Scholtcn, onder beheer van den architect 
J. C. de Groot; ingek. 5 bilj., als: 

C. Liefhebber en Z. de Vries, te Enkhuizen, f 2249 
R. Kramer en J. v. Marie, » idem » 2238 
W. Rienderhoff, » idem » 2193 
Th. v. Dam en J. Roosendaal, » idem » 2189 
J. West cn II. Visser, » idem » 2049 
Gegund. 

Reden, 13 Dec, voor rekening der gemeente: 
10. de levering van 6 petroleumlantaarns en 
schilderen van 5 lantaarnpalen; ingekomen 4 
bilj.. als: 
J. W. Tennissen, te Velp, ƒ 73.50 
W. v. d. Dool, e Reden, » 68.90 
A. J . Geverink, » Dieren, » 68.80 
.1. Janseen Jz., » Reden, n 66.60 
Gegund. 

2o. het maken, leveren en stellen van 16 rust
banken; ingek. 17 bilj., als: 

per stuk. 
11. Hcuiner, te Steeg, f 14.90 
II. Teunissen, » Reden, » 14.60 
E. H. v. Heuven, » Velp, » 14.49 
J. P. E. v. Doorn, » idem > 14JW'/, 
,1. J . Crop, > idem » 13.85 
B. Slotboom, > Reden, » 12.90 
P. Janssen v. Galen, » Velp, » 12.81) 
A. v. Dijk, ii Ellekom, » 12.80 
E. .1. N. Steentjes, i> Velp, » 12.80 
\ . W. Aalders, » Reden, » 12.75 
II. 11. Mercndsen, » Koppel. i li.20 
G. Kelderman, > Steeg, » 12 
.1. Steinvoort, » Dieren, » 11.99 
II. Klemstariiik, » Velp, » 11.881/. 
F. II. Eisen, » idem » 11.79 
A. R. Schoonman, » Dieren, » 11.50 
L. Enklaar, » idem • 11.37 
Gegund. 

3o. de verlichting van 19 petroleumlantaarns 
te Ellekom en Middachterlaan; ingekomen 6 
bilj., als: 

per stuk. 
Th. Dammers, te Ellekom, ƒ 16 
.1. S. Gerritsen, > idem > 14 
II. Dammers, » idem » 13.19 
.1. .1. Baitels, » idem » 13 
G. Jansen Gz., » idem » 12.40 
J. Beumer, » idem » 12 

Gegund aan J. J. Dartels. 
4o. het onderhoud der scholen, onderwijzers-

woningen en meubilair. 
Velp no. 1, ingek. 6 bilj., als: 

F. II. v. Heuven, te Velp, ƒ 274 
.1. P. E. v. Doorn, » idem » 273 
J. .1. Crop, D idem » 265 
F. II. Eisen, » idem » 267 
A. Ledeboer, » idem i> 253.50 
II J. Caro, > idem » 225 
Gegund. 

Velp no. 2, ingek, 5 bilj.. als: 
E. II. v. Heuven, te Velp, /-.SOO 
J. J. Crop, » idem i 307 
F. H. Eisen, > idem » 287 
J. P. E. v. Doorn, » idem > 249 
H. J . Caro, » idem > 175 
Gegund. 

Reden, ingek. 5 bilj., als: 
F. Kraaijenbrink, te Reden, j 184.55 
J. Jansen, » idem » 143.60 
G. Boodc, li idem » 139 
B. Slotboom, i) idem » 136 
D. W. Nijenlmis, » idem » 124 
Gegund. 

Steeg, ingek. 3 bilj., als: 
II. Stoltenborg, te Dieren, f 161.70 
F. Kraaijenbrink, » Reden, » 98.55 
G. Boodc, > idem » 69 
Gegund. 

Ellekom. ingek. 6 bil:, als: 
Ongeteekcnd, te Dieren, j 66.49 
L. Enklaar, » idem » 55.90 
H. Enklaar, » idem » 54.68 
F. Kraaijenbrink, » Steeg, » 49.50 
G. Boodc, > Reden, » 46 
Gegund. 

Dieren no. 1, ingek. 4 bilj , als: 
A. R. Schoonman, te Dieren, ƒ 189 
II. Enklaar, » idem » 188.70 
II. Stoltenborg. • idem » 186.10 
J. Steinvoort, I idem » 179 
Gegund, 

liicren no, 2, ingek. 4 bilj., als: 
.1. Steinvoort, te Dieren, / 233.75 
II. Enklaar, » idem » 227.77 
A. R. Schoonman, » idem » 226 
L. Enklaar, » idem i 224.90 
Gegund. 

Spankeren, ingek, 4 bilj., als: 
II. Stoltenborg, te Dieren, f 175.70 
A. R. Schoonman, » idem » 163 
II. Enklaar, » idem > 161.96 
J. Steinvoort, » idem » 157 
Gegund. 

Soeren, ingek, 4 bilj., als: 
J. Steinvoort. te Dieren, ƒ 142 
A. R. Schoonman, > idem » 138 
L. Enklaar, „ idem i 136.40 
II Enklaar, » idem » 134.90 

Niet gegund. 
So, de levering van grint voor de gemeente

wegen. 
Velp, ingek. 2 bilj., als: 

per stère. 
II. Brouwer, te Reden, ƒ 1.78 
(i. .1. Bosveld, » idem » 1.74 
Gegund 

Reden cn Steeg, ingek. 2 bilj., als: 
per stère. 

G. J. Bosveld, te Reden, /' 1.34 
II. Brouwer, » idem » 131 
Gegund. 

Ellekom, Dieren, Spankeren en Soeren; in
gekomen 5 bilj., als: 

per stère. 
P. G. Olijslager, te Dieren, ƒ 1.39 
II. Polman, > idem » 127 
E. .1. Jansen, i Soeren, » 1.22 
.1. W. te Strake, • Dieren, » 1.21 
O. II. Kersten, i> idem » 1.195 
Gegund. 

Guuda, 14 Dec: de levering van diverse 
materialen enz., voor de gemeentewerken; minste 
inschr. waren: beneden tarief 
eikenhout, A. de .long ft Zn., Gouda, 15°/0 

Am. grenenhout, N. Fi'anckcn, Zaandam,30 "/„ 
grenenhout, K. v. d. Torren, Wad

dinksveen, 14°/0 

dennenhout. A. de Jong ft Zn., Gouda, 14 "L 
delen dezelfile, 20°| 0 

rondhout, dezelfde, 14°/0 

ijzerwerk. A. II. Kok, Gouda, 16°/0 

ijzerwaren, .1 ,1. Verdries, idem 15 % 
verfwaren, C. v. Dillen & Zn„ idem 21 °/0 

teer, L. Visser & Zn., idem 27 % 
kalk. K. II. Schutte, Valkenburg, 20°/0 

grint, G. Broere, Gouda, 3Ö°/0 

zand, L. Broere. id^m 30°/0 

lood en zink, Wed. H. v. Berkd, idem 2 °/0 bo
ven tarief. 
500 M' fijne puin, I). v. Kleef, Waddinksveen, 

vnor f 485. 
300000 blauwe I.lselstraatklinkers, Schalv en 

en Bekker, Schoonhoven, voor ƒ 5.72 
per 1000. 

40000 l.lselinetselplavei, Van Lange, Moordrecht, 
voor /' 5 70 per 10110. 

195000 Vechtsche straatklinkei-s, Waalv., Bonté 
en Bekker, Amsterdam, voor / 14.33 p. m. 

25000 idem idem Vechtvorm, Wed. J. Brunt, 
Woerden, voor f 13.74 per 1000. 

IOOO0 Ben-ahinkeien 14/16, E. Janssen & Co., 
Luik, voor /' 77.90 per 1000. 

plantsoengewas, T. de Loos & Zn., Boskoop, 
voor f 99.99. 

378 M. perkoenbeschoeiing, C. P. W. Dessing, 
Gouda, voor f 1624. 

54 M. walbeschoeiing, W. Bokhoven, idem 
voor /' 986. 
'a-Hage, 14 Dec, onder beheer van het 

ministerie van waterst. enz.: lo. het vormen 
van een gedeelte rivier tusschen de Dtissensche 
Gantel en liet Holleke nabij Keizersveer, onder 
de gemeenten Waspik, Dussen en Raamsdonk; 
ingek. 9 bilj.. als: 
S. H. 1'erniin, Scheveningen, ƒ 1,275 000 
L. J. v. d. Steenhoven, Dordrecht, » 1.242,000 
A. v. d. Vlis, Zalt-Bommel, • 1.188,000 
.1. Hillen, Grave, en Ph. Verbruggen, 

Waddinksveen, » 1,169,000 
G. A. v. Hattem, Sliedrecht. > 1,167,500 
B. A. Wiegerink, Groenloo, en F. E. 

Terwindt. Pannerden, » 1,127,000 
II. Th. Wiegerink, Groenloo, • 1,117,000 
W. P. de Vries, Rossum, en N. v. 

Haaren. 's-Bosch, • 1,058,460 
J. J. Bekker, Lent, en A. D. v. Setcrs, 

Vucht, ,, 979,000 
Raming • 1,270,000 

go, het maken van een woningblok voor het 
sluispei-soneel van de schcepvaartsluis nabij 
Keizersveer, onder dc gemeente Raamsdonk; 
ingek. 8 bilj,, als: 
C. de Groot, Sliedrecht, J 12,800 
A. I). Lucas, Zevenbergen, » 10,697 
.1. v. Laarhoven. Raamsdonk, » 10J624 
l'h. Verbruggen, Waddinksveen, » 10,410 
S. P. Zijhnaiis Gz., Drimmelen, » 9,972 
G. v. d. Velden. Breda, » 9,845 
A. Blok. 's-Gravendeel, » 9,796 
J. Dijkstra, Werkendam, . 9,688 
Raming , 10,410 

80. het maken van eene dubbele ijzeren 
h isciilebrug over dc in-aanbouw-zijnde schut
sluis nabij dc algemeene begraafplaats te Gori
chem; ingek. 10 bilj,, als: 
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Perm en Itauduin, Dordrecht, 
Soc. anon. de Selessin, Tilleur, 
Kon. Neder). Grofsmederij, Leiden, 
Kon. fahriek van stoom- en andere 

werktuigen, Amsterdam, 
Maats. Ijzergieterij »de Prins van Oranje 

's-Hage, 
L. J. Enthoven & Co., 's-llage, 
De Vries Robbé & Co., Gorichem, 
Soc. anon. des forges et ateliers de 

SenelTe. Senelfe, 
E. H. Degemann, Helmond, 
Utrechtsche ijzergieterij, lirma A. F. 

Smulders, Utrecht, 
Raming 

4o. het maken van drie dwarsdammen langs 
en aan de landeinden der dwarskribben nos. 32, 
42 en 44 der rivier de lloven-Merwedc; ingek. 
6 bilj., als: 
A. v. d. Vlis, Zalt-Bommel, 
G. de Hoog flz., Gorichem, 
VV. Volker. Sliedrecht, 
II. Dubbeldam. Gorichem, 
B. Swets ïz., Hardinksveld, 
G. Beenhakker Gz„ Sliedrecht, 
Raming 

5o. de uitvoering van baggerwerk in het bed 
van de rivier de Waal, tot verbetering van de 
vaargeul onder Wamcl en Dreuinel; ingekomen 
8 bilj., als: per H* 
J. W. R. Raadman en A. J. Vermeulen, 

Nijmegen, 
A. L. v. Wijngaarden Uz., Sliedrecht, 
L. A. v. Haaften, idem 
A. v. d. Vlis, Zalt-lioinmel, 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, 
H. Bennik ll.ltz.. Utrecht, 
W. P. de Vries, Rossum, 
T. Volker, Dordrecht, 
Raming 

Hilversum, 14 Dec: het verbouwen van di 
villa .Bella Vista", onder beheer vandenarchi 
tect C. B. Posthumus Meijjos; ingek. 7 bilj., als 

f 23.200 
• 22,900 
» 22,800 

•> 22,750 

» 22.300 
» 21,1149 
» 20,7H0 

» 20.444 
» 10.900 

• 1961)0 
23.300 

J 12.840 
» 12.70(1 
• 126-8 
» 12.38» 
» 12.245 
» 11.148 

12.2(10 

ƒ0.17 
» 0.158 
» 0.1475 
• 0.14 
» 0.127 
» 0.1170 
» 0.117 
» 0.112 

0.18 

Bolderheij. 
W. Gijzel, 
Meijer, 
G. Gijzel, 
J. v. d. lirul, 
G. Teunissen 
R. Mo;:.v, 

te ƒ 9810 
9S0O 
9680 
9678 
9447 
8765 
7344 

's-Giavelan 
idem 
idem 

Hilversum, 
idem 

Bussum, 
Hilversum, 

uregund aan G. Teunissen. 
sneek, 15 Dcc: de zeedijkswerken voor het 

waterschap Wijmbritsoradoels c. a. Contributie-
zeedijken; minste insehr. waren: 

Perc. 1, 126,50 M. paalheien, T. B. Strandstra, 
te Zurich, voor f 12.40 pér M. 

Perc. 2, 57.60'M. kisthoofd, K. Pocze, te llinde-
loopen, voor / 6.40 per M. 

Perc. 3, 59.50 M. kisthoold, P. Gerlsma, idem 
voor / 9.40 per M. 

Perc. 4. 46 M. binnenkist, K. Poeze, idem 
voor ƒ 2.49 per M. 

Perc. 5, 74.70 M. 'i iddelbeugel, dezelfde, voor 
ƒ 6.70 per M. 

Perc. 6, 6 are zoodwerk en verwerken van 
300 l i * strooigroiid, C'. Meines, idem voor f 223 

Perc. 7, 1260 M, dijksherstelling, S. Heeres, 
idem voor f 1234. 

Perc. 8,1156 M. baggerwerk, fi. II. de Boer, te 
Staveren, voor ƒ 987. 

Perc. 9, 125 stoppalen inheien, G. D. Joustru, 
te Molkweruin, voor /' 60. 

Perc. 10, 1000 M. kistopvullen, C. Meines, te 
Hindeloopeu, voor ƒ 36. 

Perc. 11, 250 stuks Xoordsche grenen palen 
lang 71 decimeter. Fontein 'fjallingii, te Harlin
gen, voor f 1437.50. 

Perc. 12, 240 stuks idem lang 62 decimeter, 
H. Jans & Co., te Harlingen, voor ƒ 1128 

Perc. 13, 560 stuks idem lang 63 decimeter, 
P. Schaafsma Sz., idem voor ƒ 1960. 

Perc. 14, 240 stuks idem lang 41 decimeter, 
H. Jansen & Co., idem voor / 528. 

Perc. 16, 240 stuks idem lang 35 decimeter, 
P. Schaafsma Sz., idein voor ƒ 456. 

PeiT. 16, 426 M eiken gording 10 bij 22 en 
300 M. idem 8 bij 17, G. II. Homing G.Jz. & 
Co., te Doetichem, voor f 586.50 en J 222 

Perc. 17, 3000 bos Gaasterlandsch rijs, F. A. 
de Vries. Gaasterland, voor ƒ 69. 

Pcic. 18, 3100 rongen, T. W. Nauta, te Mak-
kum, voor ƒ 9.79 per 100 KG. 

Alles gegund. 
'••Heffe, 15 Dec.: de bouw van tien woon

huizen en twee pakhuizen, te stichten op twee 
terreinen, gelegen aan de beide hoeken der 
Jaeob-Catsstraat en Hocfkade, onder beheer van 
den architect W. li . van Liefland; minste insehr. 
A. Koudijs, te 's-Hage, 

perc. 1 en 2, f 24,500 en ƒ 22,500 
massa, , 47.000 

Helft, 15 Dec, voor rekening van het hoog

heemraadschap Dellland: lo. de leverantie van 
200 last basaltstortstecn; minste inschrijver P. 
Langeveld, te Hardinksveld, voor f 8240. 

2o. de leverantie van 7000 bos riet; minste 
insehr. P. de Groot, te Sliedrecht voor ƒ 460. 

s-BoNch, 15 Dcc, onder beheer van den pro
vincialen vvaterstaat enz.: lo. het leveren van 
gegoten-ijzeren hectometer- en afstandwijzer-
palen; ingek. 8 bilj., als: 
Firma L. Smulders & Co., Utrecht, 
Fr. Vernimmen. idem 
H. H. Ilreier, Rotterdam, 
Maats. Ijzergieterij »de Prins van 

Oranje", 's-Hage. 
II. II. r. voorden, Willemstad, 
J. de Bakker, Oosterhout, 
1'enn en Baiiduin, Dordrecht, 
Rogier, Nerinx en Richter, Bergen-

op-Znom, 
Raming 

2o. het vervangen van de grintbaan door kei 
bestrating op een gedeelte van den prov. wej 
Stampersgat— Fijnaart: ingek. 14 bilj., als 
J. B. Rauijinakers, Wouw, 
A. Oosters, Willemstad, 
A. I). Lucas, Zevenbergen, 
W. H. Segboer. Fijnaart, 
P. Ilogaarts. Standdaarbuiten, 
II. Rietmeier, Rozendaal, 
A. v. Meer, Zevenbergen, 
M. Smits, Bergen-op-Zoom, 
G. W, Metsers, Ginneken, 
J. A. v. Meer, Fijnaart, 
P. Veisluijs Wz., idem 
.1. Hack. Oud Gastel. 
F. N. de Rooij. Dinteloord, 
Fr. Niessen, Roermond, 
Raming 

3o. het vervangen van de grintbaan dooi kci-
hestrntitig op een gedeelte van den prov. weg 
Zevenbergen—Standdaarbuiten; ingekomen 12 
bilj., als: 
J. B. Raaijmnkers. Wouw, 
W. II. Segboer, Fijnaart, 
II. Rietmeier, Rozendaal, 
P. Ilogaarts. Standdaarbuiten, 
A. D. Lucas, Zevenbergen, 
J. A. v. Meer, Fijnaart, 
F. v. d. Flier. Willemstad, 
A. v. Meer, Zevenbergen, 
P. Versluis Wz., Fijnaart, 
F. N. de Rooij, Dinteloord, 
Fr, Niessen, Roermond, 
G. W. Metsers, Ginneken, 
Raming 

4o. het vervangen van de grintbaan door kei-
bestrating op een gedeelte van den prov. weg 
Best—Oorschot; ingek. 9 bilj., als: 

ƒ 1329.68 
i 1294 
> 1200 

i 1137 
» 1030 
» 1022.50 
» 968 

D 963 2» 
» 1100 

J 2072 
» 1797 
» 172i 
» 1720 
» 1714 
» 1702 
» 168r 

» 1673 
» 1664 
» 1649 
» 1646 

1640 
» 1636 
» 1615 
:> 1710 

/ 2206 
» 1977 
» 1930 
» 1907 
I 1889 
. 1870 
» 1847 
» 1847 
* 1846 
> 1838 
> 18*0 
» 1811 

1900 

II. J. Tronpin, Best, / 3600 
J. de Laat, Woensel, > 3560 
J. v. Empel, Tilburg, » 3553 
G. W. Metsers, Ginneken, » 3548 
J. v. d. Dungen, Schijndel, » 3535 
J. C. Schonk, Oosterwijk, > 3500 
J. M. v. Gasselt, Venloo, > 3487 
M. de Koning, Best, > 3397 
Th. v. Lee, Vechel, » 3360 
Raming » 3800 

5o. het vervangen van de klinkerbestrating 
door keibestrating op een gedeelte van den prov. 
weg van Eindhoven naar Reuzel, te Gestel; 
ingek. 10 bilj., als 
M. de Koning, Best, 
Gehr. Maas, Valkenswaard 
J. C. Schonk, Oosterwijk, 
G. W. Metsers, Ginneken, 
H. J. Troupin, Best, 
J. v. Empel, Tilburg, 
J. de Laat, Woensel, 
Fr. Otten, Helmond, 
.1. M. v. Gasselt, Venloo, 
Th. v. Lee, Vechel, 
Ruiniiii 

ƒ 5300 
» 6297 
» 5233 
> 5232 
> 5230 
» 6220 
» 5199 
» 5043 
» 4876 
» 4835 
> 5600 

Al de werken zijn aan de minste inschrijvers 
gegund. 

Kroningen, 16 Dec: onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het driejarig 
onderhouden van de rijks groote wegen en de 
verspreide rijksbruggen in de prov. uroningen in 
drie perceelen cn m massa. Dienst 1888—1890. 

Perc. 1, rijksweg van Groningen naar de Drent
sche grens; ingek. 6 bilj., als: 

W. Timmer, 
L. Dekker, 
A. Woldringh, 
.1. II. Muller, 
II. Dopheide, 
II. de Herder, 

Raming 

te Finsterwolde, 
» Bedum, 
i Zoutkamp, 
» Groningen, 
» idem 
» idem 

|ier jaar. 
ƒ 4970 
I 4316 
i 4236 
» 4200 
> 4047 
» 3921 

4570 
Perc. 2, rijksweg van Groningen naar dc Friesche 

grens; ingek. 6 bilj., als: 

T. H. Bos, 
; A. Woldring, 
: A. H. Teeninga, 
j M. R. v. d. Molen, 
III. Fornisma, 
| J. H. Muller, 
Ramini 

te Bedum, 
» Zoutkamp, 
» Grootogast, 
» Buitenpost, 
» Grijpskerk, 
> Groningen, 

per jaar. 
ƒ 5790 
> 5662 
» 5394 
» 5286 
> 5195 
> 4723 

5990 
Perc. 3, rijksweg van Groningen naar Delfzijl; 

te Termunten, 
» Stedum, 
» Zoutkamp, 
* Bedum, 
» Stedum, 
» idem 

Bedum, 
» Appingedam, 
» Warfum, 
» Wirduin, 
• Groningen, 

ingek. 11 bilj., als 
G. Schrubbler, 
.1. 0. Rottschiiffer. 
A. Woldring, 
S. W. Meyer, 
E. Pastoor. 
J. II. Pot, 
T. J. Bos, 
J. Ileikens, 
,1. Zeldenrust, 
P. Nieland, 
J. II. Muller, 
Raming 

Massa der perc. 1—3, ingek. 11 bilj., als: 
per jaar, 

te Groningen, 
» Winschoten, 
» Zoutkamp, 
» Stedum. 
» Apjiingedam, 
» Groningen, 
o Delfzijl, 
» H.'dum, 
> Groningen, 
» idem 
» idem 

per |aar. 
ƒ 10,100 
» 8,593 
» 8,451 
> 8,400 
» 8.362 
» 8,350 
» 8,319 
> 8,250 
» 8,200 
> 7,644 
» 7.300 

i,776 

ƒ 48,000 
» 18,550 
» 18,500 
I 18,383 
• 18,150 
» 17.748 
» 17,657 
» 17,146 
» 17,180 
» 17,054 
i> 16,842 
» 19,336 

J. H. Muller, 
R. Ilavinga, 
A. Woldringh, 
W. D. Rottschiifer, 
J. Ileikens, 
J. N. Kruizinga, 
G. Ch. Rottinghuis, 
J. Veltkamp, 
P. II. Dopheide, 
A. Schreuder Jr. 
II. de Herder, 
Raming 

Do laagste inschrijvingen waren: 
Op perc. 1 f 3921 per jaar. 

» » 2 a 4723 s > 
» » 3 » 7300 » ii 

samen ƒ 15944 
In massa » 16842 

Zoodat de perceel-inschrijvingen ƒ 89° minder 
bedragen dan de inschrijvingen in massa. 

/ .uelle. 16 Dec, voor rekening der prov. 
Overijsel: lo. het uitvoeren van vernieuwingen, 
herstellingen, verf- en teerwerk, aan de kunst
werken, gebouwen enz., der Dedemsvaart eti 
hare zijtakken, ged. '88, in drie perceelen. 

Perc. 1, ingekomen 5 bilj., als: 
J. Otten, te Meppel, 
H. T. Naarding, » Avereest, 

» idem 
» Hasselt, 
» Avereest, 

J. Nu is, 
J. Weener, 
II. Snijders, 
Raming 

Perc. 2, ingek. 6 bilj., als: 

ƒ874 
i 780 
» 754 
» 736 
» 649 
i 895 

J. Otten, te Meppel, ƒ 564 
H. Schotkcmp, > Avereest, > 515 
J. Weener, • Hasselt, » 514 
J Nuis. » Avereest, » 476 
H. T. Naarding, » idem > 430 
H. Snijders, > idem • 394 
Raming > 620 

Perc. 3, ingekomen 4 bilj., als: 
J. Weener, te Hasselt, 
W. Wilmers en A. 

Epping, » Lutten, 
K. A Rakkert, > Avereest, 
.1. Nuis, » idem 
Raining 

2o. net onderhoud van de aarde- en verdie-
pingswerken van de Dedemsvaart en hare zij
takken, ged. '88, in drie perceelen. 

Perc. 1, ingek. 2 bilj., als: 
K. A. Hakkert, te Avereest, 
W. Bosman, » Nieuwlcusen, 
Raming 

Perc. 2, ingek. 2 bilj., als: 
W. Haverkort, te Avereest, 
B. v. d. Linde, » idem 
Raming 

Perc. 3, ingek. 2 bilj., als: 
B. v. d. Linde, te Avereest, 
K. A. Hakkert, > idem 
Raming 

3o. het vervangen van de vaste brug bij Doosje, 
in den provincialen weg van Zwartsluis naar 
Meppel, door een ijzeren ophaalbrug; ingek. 10 
bilj., als: 
T. Mol, te Genemuiden, 
T. Schipper. » idem 
J. Otten, > Meppel, 
G. J. VVispelweij & Co.,» Zwolle, 
F. de Herder, » idem 
H. Slot, » Zwartsluis, 
G. B. Meyer, » Musselkanaal, 
F. Aberson, » Steenwijk, 
A. Bckcndam, > Genemuiden, 
C. Terhorst, • Zwolle, 
Raming 

ƒ 1980 

» 1964 
» 1872 
« 1717 
• 2100 

f 1697 
» 1495 
» 1710 

ƒ 983.90 
> 946 
i 985 

ƒ 1706 
» 1547 

1835 

ƒ 2075 
9 19S4 
> 1924 
» 1899 
> 1875 
» 1872 
» 1864 
» 1839 
» 1839 
» 1787 
» 1880 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E R K E R 
van ZATEKDAG 24 DECEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Muanriag, SA Dec. 

Franeker, door het dijksbest. van het waterschap der «Vijf deelen 
Zeedijken binnendijks", ter secretarie: de levering van 200stuks7hecto-
grams-i ongen; 800 stuks 6 hectograms-rongen en 3000 stuks 5 hecto-
grams-rongen. 

Dln.dar . *l Dee. 
Kozendaal, te 10 uren, door burg. en weth. van Rozendaal en Nispen: 

het onderhoud der openbare zandwegen onder Rozendaal en Nispen, in 
10 kavels, ged. '88. 

'••Hage, te 11'L uren, door het prov. best. van Zuid-Holland: het 
onderhoud der haven van Stellendam van 1 Jan. '88—30 April '90. Inl. 
bij den hoofdingenieur I. van der Vegt, te 's-Hage. Aanw. gehouden. 
Raming / 16,400. (Zie edtert. in »°. 61.) 

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 
lo. bestek no. 94, de levering van twee metalen brugpijlers; 
2o. bestek no. 96, dc levering van den metalen bovenbouw van eene 

brug van 8 X SO M. 
Alles ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 
Zul ren. te 2 uren, door burg. en weth.: 
lo. de levering der bespanningen voor het ophalen der asch en vuilnis 

en het vervoer der tonnenwagens; 
2o. de levering der materialen voor het onderhoud der gemeente

werken, ged. '88; 
8o. het onderhoud der openbare pompen, ged. 88—SO. 
Lenneker (Geld.), te 3 uren, door burg. en weth.: het onderhoud 

voor 5 jaren der kachels met toebehooren, in scholen en gemeentehuis. 
Botterdam, in het Timmerhuis: de levering van tegels, dakpannen, 

kannenbuizen, pleister, tras, portland-cement, touwwerk, hennep, snuit 
van vlas, teer, bruinwerk. mos, strookdweilen, blokmakerswerk, borstel-
makerswerk, sponzen, groen laken, tochtvries, grijs linnen, behangsel-
linnen, afneemdoekem wollen- en linnen dweilen, gordijnlinnen, grond-
papier, singel, meubelkoord, band, jaloezieband-ladder, glazen ballons, 
fampenglazen, zeemvellen, leder, patent-olie, groene zeep, kaarsen, 
Amerikaansche reuzel, vet (roet), poetskatoen, lampenkatoen, turf, houts
kolen, bezems, boenders, manden, zink, lood, looden- en vertind lenden 
buizen, metalen main- en tapkranen, spijkers, yzerwaren, kolenbakken, 
(taal, verfwaren en vensterglas. (Zie adterl. is n'. 51.) 

Rotterdam, in het Timmerhuis: de levering van getrokken en vlakke 
Waalklinkers, Waalhardgrauw, straatklinkers uit Utrecht of van de 
Maas, Usel straatplavei en beste harde ondersteen, Escaussijnsch-stoenen 
trottoirbanden, Luiksche kluitkalk, Doornikschc waterkalk, greskcien, 
porfierkeien, Ben-ahinkeicn, Niedermendiger lavakeien, steenslag van 
natuurlijke steen, grove grint, grintzand, eiken-, grenen-, dennen- en 
vuren 1 ' " " ' ' " • • • "• ...̂  . . - .11 , , . . ' .F . . r - . , i . . , , 
itaaf-

Corredljk 
het verven van de kerk, van binnen en buiten, alsmede school en 
schoolhuis. Aanw. gehouden. 

YYoenidag, M Dee. 
'(-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

onderhouden van en de uitvoering van eenige werken aan het departe
ment van justitie tc 's-Hage, ged. '88, '89 en '90. Inl. bij den rijks
bouwmeester in het le district, te 's-Hage. Aanw. gehouden. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel van de landsgebouwen te 's-llage, ged. '88. Inl. 
bij den rijksbouwmeester in het 2e district, en den hoofdopzichter voor 
de landsgebouwen J. A. Weinberg, beiden te 's-llage. Aanw. gehouden. 
Raming / 33,600. . . . . 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
levering van 8615 M ' ballaststeen voor de rijksrivierwerken op de Maas, 
in twee perceelen, perc. 1 6955 M», perc. 2 2660 M». Inl. bij den 
hoofdingenieur Van Diesen, te 's-Hage, den ingenieur Verweij, te Vucht 
en de opzichters Willems te Maastricht, Droste te Roermond, Kooreman 
te Venloo, Venema te Grave, Groenen te Vucht en Van Enst te Heusden. 
Aanw. gehouden. Raming: perc. 1 ƒ17,260, perc.2 f 7800(herbesteding). 

Donderdag, XV Dee. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud van- en 
het uitvoeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de werken, 
behoorende tot het Noordzeekanaal, in 3 perceelen. Inl. bil den 
waarnemend hoofdingenieur, te Haarlem, en den ingenieur De Rrmj''. 
te Amsterdam. Aanw. gehouden. Raming per jaar: perc. 1 f 21,120, 
perc 2 ƒ 14,887, perc. 8 ƒ 14.224. 

Haarlem te l l uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejarig onderhoud der rijkszec-
en havenwerken op het eiland Vlieland, behoorende tot de zeewerken m 
Noord-Holland. Inl. bij den waarnemend hoofdingenieur, tc Haarlem, 
en den ingenieur Keurenaar, te Hoorn. Aanw. gehouden. Raming ƒ 35,000 
per jaar. 

Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het leveren cn plaatsen van meer-

K»len langs het Noord-llollandsch kanaal. Inl. bh den waarnemend 
oofdingenieur, te Haarlem, cn den ingenieur Wekker, te Alkmaar. 

Aanw. gehouden. Raming ƒ 2555. 
Haarlem, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het wegruimen van een wrak in 
de Zuiderzee. Inl. bij den hoofdingenieur, te Haarlem, den ingenieur 

• urlijke steen, grove gnnt, grintzand, eiken-, grenen-, dennen- cn 
en timmerhout, gegoten-ijzeren straatsyphons en straatberrieranden, 
if-, band- en plaatijzer. (Zit aJetrt in n'. 61.) 
orredijk (Friesl.), door het kerkbest [der Ned. Israël, gemeente: 

Keurenaer, te Hoorn, en den oplichter Schol, te Enkhuizen. Aanw. 
gehouden. 

Zaandam, te 1 uur, door burg. en weth.: 1 
lo. het dempen en rioleeren der sloot bewesten de gedempte gracht; 
2o. het maken van een trottoir om en het bestraten van het plein 

vóór het gemeentehuis; 
So. het onderhouden en vernieuwen der straten en pleinen ged. '88; 
4o. het maken eener brug in het Oostzijder-Kattegat; 
5o. het onderhoud der sluizen ged. '88; 
6o. het onderhoud der kachels in de jaren '88 en '89. 
Inl. bij den gemeentearchitect. 
Hengelee, te 8 uren, door J. dc Morree Hz., in het koffiehuis van 

J. B. Borchert: het maken van twee aaneen te bouwen woningen voor 
J. Oldemeijer en het maken van twee dito woningen voor J. ten Voorde, 
op een terrein gelegen aan het Esterrein, aldaar. 

Graningen, te 8 uren, door G. van Calcar, in het kofliehuis Van der 
Sluijs: het bouwen van twee heerenlmizen aan de Westerkaai, te 
Groningen. Inl. bij den architect VV. van der Heide, aldaar. Aanw. 
gehouden. 

Vrijdag, SO Dee. 
Boxmeer, te 10'/, uren, door burg. en weth.: het met klinkers 

beleggen van een gedeelte straat bij het postkantoor aldaar, ter opper
vlakte van 211 M 3 . Aanw. gehouden. 

Botterdam, te 11 uren, ten kantore der gemeente-gasfabrieken, 
Oostzeedijk: de levering van getrokken-ijzeren pijpen en fittings, ver-
tind-looden buizen, rood- en geelkoperen pijp en bladkoper, roodkoperen 
lantaarns, koperen hoofdkranen, koperen fittings en branders, houten 
rozetten, lainpenglazen, porseleinen kappen, lantaarn- en andere ruiten, 
snij-, pijp- en sockettangen, gashaken, fioutschroeven, draadnagels en 
klinknagels, moerbotitcn, vijlen, bordpapier, stalen schoppen, lijn- en 
patcntnlie, vet, zeep en kaarsen, loodwit, ijzer- en loodmenie, lampkatoen, 
poetslappen, poetskatoen, sponzen, zeemvellen, borstelwerk, kwasten, 
schiemansgaren, snuit van vlas, striktouw, hennep, houtskolen, rotting
manden, bezems, kluitkalk, smec-, plaat-en bandijzer, gegoten ijzerwerk, 
lantaarnpalen en lantaarnstoeltjes, zakken, stokerswanten en andere 
magazijngoederen. (Zie adttrt in n°. 51.) 

Albl'aaserdam , te 11 uren, door burg. en weth.: a. het onderhouden 
en vernieuwen der gemeentewerken ged. '88; b. den aanleg der straat
verlichting; e. de exploitatie der straatverlichting ged. 10 jaren. 

Arnhem, te 11'/» uren, door burg. en weth.: 
lo. bestek no. 5, het onderhouden van en het verrichten van eenige 

vernieuwingen aan verschillende gemeentewerken, ged. '88; 
2o. bestek no. 11, het onderhouden van de plantsoenen der gemeente 

en het verrichten van eenige andere werkzaamheden, ged. '88; 
3o. bestek no. 16, het onderhouden van en het verrichten van eenige 

verdere werkzaamheden aan verschillende gebouwen en inrichtingen, 
ged. '88. (Zit advert, in «• 52.) 

Amsterdam, te 12 uren, door de Amstelhotclmaatschappij, in het 
Café continental: het verbouwen van de veranda vóór Café continental, 
aan het Tulpplein. Aanw. 29 Dec, te 11 uren. 

Arnbem, tc 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vierjarig onderhoud en de uit
voering van vernieuwingen en herstellingen aan rijks-groote wegen in 
de prov. Gelderland, in 19 perceelen. Inl. bij den hoofdingenieur te 
Arnhem, en bij de verschillende ingenieurs en opzichters. Raming per 
jaar: perc. 1 f 8415, perc. 2 f 10,640, perc. 3 f 11,135, perc. 4 f 5890. 
perc. 5 f 5925, perc. 6 / 6110, perc. 7 f 6750, perc. 8 ƒ 6820, perc. 9 
f 16,930, perc. 10 f 15,220, perc. 11 ƒ 7800, perc. 12 I 3076, perc. 18 
f 7090, perc. 14 / 8490, perc. 15 ƒ4941, perc. 16 ƒ 6428, perc. 17 
f 9029, perc. 18 ƒ 2835 perc. 19 ƒ 2346. 

's-llage. te 12 uren, door den architect W. B. van Lielland, namens 
het best. der vereeniging tot het verschaffen van woningen aan min
vermogenden, in het café Hotel Central: het bouwen van 26 dubbele 
woonhuizen. Aanw. gehouden. 

'•-Hage, te 1 uur, door burg. en weth : lo. het bouwen van wonin
gen met magazijn nabij de uitwateringssluis aan zee, ten dienste der 
waterverversching te 's-Hage. 

2o. het onderhoud der openbare pom|ien ged. '88. 
Hengeloo, te 1 uur, door den architect J. Moll, in het Beursgebouw: 

het bouwen van twee heerenhuizen met toebehooren op terreinen, aan 
den Enschcdéschen straatweg aldaar, in perceelen en in massa. Aanw. 
30 Dcc, te 10 uren. 

Middelburg, tc I'/» uren, door burg. en weth.: de levering van de 
ged. '88 voor de gemeentefabrikage benoodigde bouwstoffen als: plaat-
zand, houtwaren, verfstoffen, kalk, tras en cement. 

Tzummarum (Fr.): het afbreken van eene oude schuur met voor
huis en het bouwen van eene nieuwe stelphuizing op de Mieden, aldaar. 
Inl. bij den architect H. S. Rcisma, te Beetgumcrtnolen. Bilj. inzenden 
uiterlijk 29 Dec. by J. H. Bonnema, te Tzummarum. Aanw. 27 Dec, 
te 11 uren. 

Zaterdag, 3t Dee. 
Botterdam, te 10 uren. namens het best. der Rotterdamschecoöpe

ratieve verbruiksverecniging, in het café Frascati: de verbouwing van 
het pand aan den Oppert no. 62. Inl. bij den architect VV. C. Coepyn, 
te Kralingen. Aanw. 29 Dec, te 10 uren. 

Leeuwarden, door C. Verheul: het bouwen van eene brugwachters-
woning nabij de te maken nieuwe draaibrug te Akkrum, met bijlevering 
van al de daarbij behoorende materialen. Inl. bij den hoofdingenieur 
Vermaes, te Leeuwarden. Bilj. inzenden uiterlijk 30 Dec, bij C. Ver
heul, te Hardinksveld. 

Maandag, t Jan. 1 8 § 8 . 
Maastricht, te 12 uren, door burg. cn weth.; de levering van 100,000 
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straatkeien 10,16 (demi-retaillés), 6000 trottoirkeicn 12,12, 10,000 hoek-
keien 12J12, 1300 M> haidsteeiien trottoirband en 1000 M' verglaasde 
buizen (gres). Inl. aan het bureau der publieke werken. 

Donderdag, Jan. 
V Lemmer, te 11 uren, door het dijksbest. van het waterschap ade 
zeven Grietenijen en Stad Sloten", ten huize van Knol in ade Wildeman": 
de levering van riviergrint, brik, zeegrint, kalkkeizcl enz., in verschil
lende perceelen. 
| Lemmer, door het dijksbest van het waterschap ade zeven Grietenyen 
en Stad Sloten": 

lo. de levering van palen cn gordingen, in 5 perceelen; 
2o. het onderhoud van de wegen met vervoer van materialen enz., 

in 3 perceelen; 
So. het vernieuwen eener molenrocde in den watermolen in Brecd-

schar, ten onsten de Lemmer; 
4o. het verdiepen van slooten in dc uitheiing, ten oosten Takozijl; 
6o. het uitvoeren van 2 perceelen aardewerk aan den Wieldijk en 

te Laaxum. — 
Bilj. inzenden uiterlijk 4 Jan. ter secretarie van het waterschap. 
Apeldoorn, te 2 uren, dix>r den architect A. i l . Freem. in het café 

Van der Burg: het verhouwen van een perceel te Apeldoorn, tot drie 
winkelhuizen met bovenwoningen. Aanw. 3 Jan.. tc 10 uren. (Zie adcert. 
in n". 51.) 

Donderdag, 4 Jan . 

dc levering van den metalen bovenbouw voor vijf bruggen, ten dienste 
der burgerlijke openbare werken in Nederl.-Indië, in 8 perc. 

Zaterdag, 7 Jan. 
Botterdam, tc 11 uren, door Zaaijer, Buskens en Kurpershoek, in 

het hotel de Groote Romein, aan de Schiekade Wz.: hetophoogen, rio
leeren, bestraten enz. van eenige straten op een terrein tusschen de 
Hofdijk en Blommerdijksche weg en op de tuinen aan de Schotelbosch-
laan no. 27, 31 cn 38—40 aldaar, ter oppervlakte van pl. tn. 17,235 M 1 , 
in 2 perc. en in massa. Aanw. 27 cn 29 Dec., te 11 uren. 

Woensdag, I t Jan. 
UI rk si and, te 3 uren, op het gemeentehuis: de levering van 1425 

M s grove onderhoudsgrint. 
Hardegarijp, door kerkvoogden: ccne belangrijke vertimmering aan 

de hixifdondcrwijzerswoning. aldaar. Aanw. 7 Jan., te 10 uren. 
Zaterdag, f4 Jan. 

Kteenuijkerwold, te 12 uren. namens de Wed. E. Tiel-Groenestege, 
ten huize van A. Fortuin: het bouwen van ccne degelijke Eriescho 
T 
stelpliuizing met bijlevering van materialen enz. In_Tni _n a « : : 1 

I'. Hulstijn, aldaar. Aanw. 14 Jan., te 10'/, uren. 

's-llago. te 12 uren, door het ministe van koloniën: bestek II, 

Maandag, KI Jan. 
Gorichem, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het 

waterschap van de Linge-Uitwatcring, in den Doelen: het afdammen, 
droogmaken en schoonmaken van dc schut- cn uitwateringssluis van het 
Lmgekanaal te Stemonhoek, benevens het verrichten van mctsol-
tnnmer-, rijswerken enz., waaronder het leveren en inhangen van nieuwe 
waaierdenren. Aanw. 10 Jan., te 10 uren. 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 

Perc. 10, kantongerechtsgebouw te Amersfoor 
J. II. links, aldaar, voor ƒ 1011. 

Perc. 11, opvoedingsgesticht te Montfoort, 1 
II. Pelt, aldaar, voor ƒ 2971. 

Haarlem, 8 Dcc, het doen van eenige werk- betXringte to&&78£ 2 o W T Ï Ï 
zaamheden tot uitbreiding der gemeente-begraaf- f 12 307 ' 
plaats; ingek 17 bilj., als: p 0 ' r c . 14 h u i s v a n b e w a r i n t e D o r d r e c h t c 

C. Bos, Haarlemmermeer, / 39,977 Kuiper, aldaar, voor / 2400. ' 
a 36,500 Perc. | | e n i6_ h u i s van bewaring en straf-G. P, G. Ilcccari, Haarlem, 

I). Zuithof, idem a 36,200 
M. Mulder en J. B. Lasschuit, idem » 85,7s0 
J. Slenters, idem a 85,640 
H. de Jong Pz., Ammerstol, a 85,200 
Th. J. Verzijlborgh. Haarlem, a 34 200 
VV. Goedkoop Dz., Amsterdam, a 33,5«6 
L. Brand Dz., Giesendam, a 33,444 
A. Zonneveld, Haarlem, a 32 900 
C. Versteeg, Hardinksveld, a 32,335 
C. v. Boven, Nieuweramstel, s 32,300 
C. Bos Az„ Dordrecht, a 31,877 
A. v . Koekon, Gouda, a 81.000 
C. Zaanen Hz., Ammerstol, a 30.900 
H. J. Nederhorst, Gouda, a 30.872 
W. H. Swets, Hardinksveld, a 30,538 
Gegund. 
Raming / 32,770 

's-llage, 16 Dcc: de levering van Waal- en 
Riinstraatklinkers aan de gemeente. 

w a a l k l i n k e r s voor trottoirs; ingekomen 9 
bilj., als: 

per 1000 
Bekker en Bos. Wageningen, ƒ' 14.50 
D . Baron v. Asbcck, Arnhem, a 12.99 
E. v . Holst. idem » 12.97 
W. P. de Vries, Rossum, • 12.80 
A. N. de Lint. Delft. > 12.79 
R. v. Wijck, Hetercn, » 12.79 
Peeroboóm. Le Rov & Co., Heerewaarden, a 12.75 
D . Terwindt & Co.. Westpannerden, » 12.62 
Wed. Post Gorichem. a 12.50 

W a a l s t r a a t k l i n k e r s : ingek. 9 bilj., als: 
per 1000 

Becker en Bos, Wageningen, ƒ 13.50 
dezelfden, a 13.00 

Terwindt cn Arntz, Milligen, a 13,00 
D . Terwindt & Co., Westpannerden, a 12,95 

dezelfden, a 12.62 
D . Baron v. Asbcck, Arnhem, a 12.74 
R. v. Wijck, Heteren, a 12.78 
W. P. de Vries, Rossum, 1 12.70 
A. N. de Lint, Delft, » 12.54 
E . v. Holst, Arnhem, 1 12.47 
Terwindt en Arntz, Nijmegen, a 12.38 

Ri jns t raa tk l inkers ; ingek. 4 bilj., als: 
per 1000 

Wed. II. Knijff & Zn., Woerden, ƒ 11.09 
J. Brunt Wz., idem s 10.78 
C. Mijnlicllj Uarwoutswaarde, » 10.51' 
Firma J. dc Koning, Woerden, » 10.49 

's-llage, 17 Dcc: het onderhoud ged.'68,'89 
en '90, aan de gevangenissen en rechtsgebouwen 
in de prov. Gelderland, Utrecht en te s-Hage; 
minste inschr. waren: 

Perc. 1, 2 en 3, palcis van justitie, huis van 
bewaring en strafgevangenis, te Arnhem, Gebr. 
v. Daalen, aldaar, voor ƒ 13,509. 

Perc. 4, strafgevangenis te Zutfen, L. Nijland, 
aldaar, voor / 1526. 

Perc. 5 en 6, rechtsgebouw en huis van be
waring te Tiel, A. F. Koch, aldaar, voor ƒ 4461. 

Perc. 7, 8 en 9, gerechtshof, rechtsgebouw en 
strafgevangenis te Utrecht, B. J. v. Baarn, aid., 
voor ƒ 16,202. 

gevangenis tc 's-liage, M. II. Klein, aldaar, voor 
ƒ 16,200. 

Perc. 17. kantongcrechtsgebouw te Leiden. P. 
Z. v. Erkel, aldaar, voor f 1689. 

Hralingsrlieverr, 17 Dec: het daarstcllen 
van een gebouw met machinehuis voor de che
mische fabrieken te Kapelle a/d. IJsel hij het 
Kralingscheveer, voor M. H. Salomonson, onder 
beheer van den architect W. C. Coepijn, te Kra-
lingcn; ingek. 9 bilj., als: 
A. W. Hademakers Jz„ Krimpen a]d. Lek, f 30.800 
Gebr. I.ockhorst, Kralingen, 
II. I. Nederhorst, Gouda, 
W. v. Terra, Ka|Kdle a/d. IJsel, 
H. Lagerwaard, Rotterdam, en A 

Langcjan, Kralingen, 
W. v. Leeuwen, Hellevoetsluis, 
l i . Degens Jr., Dordrecht, 
A. v. Stiveren, Kralingen, 
A. P. 1'. Boef, idem 
Gegund. 

Itunipt, 17 Dcc: het sloopen van een woon-
en achterhuis te Beesil en het terplaatse opbouwen 
van een hoerenhuis met remise, onder beheer 
van den architect A.J. Jansen, te Rumpt; ingek. 
8 bilj., als: 

te Heiwijnen, 
a Becsd, 
» idem 

a 26,432 
a 25,100 
a 24,878 

a 24,550 
a 24,462 
a 23,333 
a 22,984 
a 22,858 

ƒ 15,440 /' 14,936 
15,415 15,100 
15,400 14.960 
14,980 14,430 
14,700 14,222 

W. de Beste, Goes, 
M. Buitendijk, idem 
P. Dronkers, Kapelle, 
M. D. Dekker Mz., Goes, 
L. v. Verre, Kruiningen, 

Utrecht, 17 Dec: de levering van 20,000 
eikenhouten dwarsliggers, in 6 perc, cn 10,000 
gekeepte cn gecreosotccrde dwarsliggers, in 2 
perc; minste inschr. waren: 
perc 1, 2500 dwarsliggers, W. Backhaus Jr., te 

Saarn, ƒ 5990 
idem, dezelfde, a 5710 
idem, 1'. II. v. lloogerwou, tc Bok

stel, ad ƒ 2.74 per stuk. 
idem, W. Backhaus Jr., te Saarn, 

/ 13,000 
idem, dezelfde, a 11,980 

a 6, 5000 gekeepte en gecreosoteerde dwars-
rgors, P. H. v. lloogerwou, tc Bokstel, / 16,400 
perc. 7, 5000 idem dezelfde, a 16,400 
Tilburg, 19 Dec: het bouwen van een win

kelhuis met aanhoorigheden, onder beheer van 
den architect W. Dusee; ingek. 14 bilj., als: 

l„l. n 

2, 2500 
3, 5000 

4, 5000 

5000 

ƒ 11,595 
» 10,848 
a 10,697 

• 10,306 
a 10,239 
a 9,659 
a 9,600 
a 9,248 

Looijen, 
A. A v. Iterson, 
Q. v. d. Pcijl. 
A. v. d. Berg en J. 

v. d. Weerden, 
W. H. Brouwer, > Leerdam, 
Th. II. Jansen, a Rumpt, 
W. Kloosterman, a Akkooi, 
W. Schroot, a Deil, 
Gegund. 

l i r c i i a , 17 Dec: het doen van voorzieningen 
aan het garnizoens-magazijn van kleeding en 
wajienen tc Breda, onder beheer der genie 
aldaar: ingek. 5 bilj., als: 

A. v. d. Heide, ƒ 4200 
J. Mol, • 4100 
Th. Kessels, » 3720 
M. v. Sevenbcrgen, » 3572 
W. J. Slechtriem, » 3537 
Raming n 3600 

11 n i in 17 Dcc: het leggen van liolocrin-
gen, bestratingen en trottoirs op verschillende 
plaatsen in de gemeente; minste inschrijver J. 
Krachten, te Utrecht, voor ƒ 8029. 

Goes, 17 Dcc: het bouwen van een woonhuis 
voor S, de Meulemeester; ingek. 14 bilj., als: 

Waalstcen Belgische 

lob. Groenen, 
W. v. Loon, 
C. Donders, 
G. Heerkons, 
W. Louwrijsen, 
Jac. v. Gorp, 
F. M. Mandos, 
J. Stads, 
G. v. d. Heijden, 
F. Dusée, 
J. Brouwer, Plein, 
W. de liresser, 
J. Brouwer, St-Jozefstraat, 
C. Stads, 
Gegund. 

Hoogeveen, 19 Dec: het verbouwen vaneen 
woonhuis, voor M. Rahder. te Hoogeveen, onder 
beheer van den architect H. E, Hocgsma, aldaar; 
!—ïk. 6 bilj., als: 

te Assen, 
a Heerenveen, 
a Hoogeveen, 
a idem 
a - idem 
a idem 

ƒ 3000.02 
a 2992 
a 2990 
a 2989 
a 2987 
a 2938 
-1 2923 
a 2790 
a 2700 
» 2695 
a 2695 
a 2688 
a 2620 
a 2555 

ƒ 5858 
a 4984 
a 4750 
a 4700 
a 4649 
a 4500 
a 4510 

II. v. Sprang, Goes, 
11. Bezaans, Zieriksee, 
J . C. v. Miert, Middelburg, 
M. Hootsmans, Goes, 
A. dc Beste, idem 
Joh. dc Jonge Wz., idem 
J. Snoep, idem 
L. Peeters, Kwadcndamme, 
W. J. v. d. Weert & Zonen, 

Goes, 

steen 
/ 18,840 f 18,260 

17,999 17,500 
17,100 
17,030 
16,930 
16,120 
16,110 
16,000 

15*689 

16,700 
16,481 
16,390 
15,790 
15,420 
15,500 

15,389 

C v . Zoclcn, 
K. J. Kalt, 
J. Scholtemeijer, 
A. Niehuis, 
W. ter Stege, 
J. Laitjou, 
Raming 
Gegund. 

Mlerloe, 19 Dec: het bouwen van een liefde
gesticht met scholen en aanhoorendc werken, 
zonder bijlevering van metselsteencn cn kalk, 
voor de R.-K. parochie ahet Hout", onder beheer 
van den architect J. W. van der Putten, te 
Helmond; ingek. 23 bilj., als: 
A. v. Bree, te Hees, / 14,349 
L. Paaps, > Vechel, a 14,121 
J. Meester Beurij, • Zomeren, » 13,349 

» Mierloo, a 13,000 
> Woensel, a 12,900 
» idem > 12,838 
» Mierloo, > 12,725 
» Helmond, » 12,700 
» . idem » 12,671 
a idem » 12.607 
» idem • 19,595 
1 idem » 12,594 

L. v. Kemeuade, 
P. Eliens, 
J. Bogaarts, 
J. Habraken. 
J. Thomassen, 
L. v. Laarhoven, 
J. v. d. Velden, 
J. v. Nuncn, 
M. Dreosen, 
Gebr. v. Struijk en 

Van Rijt, 
F. Oliviers, 
J. Swiukels, 
J. v. Rijt, 
H. v. Asseldonk, 

» Oosterwijk, 
» Gemert, 
a Helmond, 
» Oosterwijk, 
a Helmond, 

» 12,478 
» 12,439 
• 12.350 
> 12,300 
> 12,200 

ƒ 11,999 
a 11,939 
» 11,500 
a 11,376 
a 10,968 
a 10,900 

van het 

A. Schampers, te Helmond, 
€ . Luyben, a idem 
J . Siegers, a Mierloo, 
H. Groenendaal, a Nederweert, 
F. Rooijakkers, a Dcurne, 
3. v. Rooij, » Woensel, 

's-Hage, 19 Dec, onder beheer 
ministerie van waterst enz.; minste inschrijvers 
waren: to. het driejarig onderhoud van al de 
werken behoorende tot het kanaal door Voorne, 
C. Bos Az„ te Dordrecht, voor f 33,549 per jaar. 
Raming a 38,000 a a 

2o. het driejarig onderhoud der zeewerken op 
Goedercede, in 4 perc. 

per taar. 
1* 690 
a 760 

ƒ 11,375 
» 13,500 

ƒ 1600 
a 1950 

ƒ 12,120 
14,000 

perc. 1, S. Bezuijcn, Ouddorp, 
Raming 

» 2, C. Roskam Jz., Sliedrecht, 
Raming 

> 3, S. Bezuijen, Ouddorp, 
Raming 

» 4, C. Roskam Jr., Sliedrecht, 
Raming 

Dwlngeloo, 19 Dec,: het bouwen van een 
school te Lee, onder beheer van den architect 
G. Stel, tc Assen; ingek. 10 bilj., als: 
1. P. Breek erna, Assen, ƒ 6374 
A. Niehuis, Hoogeveen, » 5300 
J. Olliiiiga. Haulcrwijk, a 6275 
W. R. ter Steeg, Hoogeveen, a 5254 
H. Z. Zanting, (liever, a 4900 
H. J. Haveman, idem a 4830 
A. Noorman cn A. Ilaveman, Dwingeloo, a 4799 
G. Mos cn A. en J. Padding, Reilen, a 468.1 
J. R. Mos, Dwingeloo, » 4673 
I. L. de Vries, Oldeholtpade, a 4498 
Gegund. 

Wageningen, 19 Dec, voor rekening der 
gemeente: lo. het onderhoud der gemeen to-

febouwen; ingek. 7 bilj., als 
. Barbier " 

kei- cn klinkerbestrating in de gemeente; ingek. 
per M». 
ƒ0.16 
a 0.165 
a 0.165 
a 0.16 

te Amersfoort, 
a idem 
a idem 
a idem 

4 bilj., als 
A. Maters, 
P. Hoks, 
T. W. Bonte, 
T. v. Dual, 
Gegund. 

Groningen, 19 Dec, voor rekening der ge
meente : lo. het onderhouden en vernieuwen 
der bestratingen; ingek. 6 bilj.; minste inschr. 
J. I. Toesman, te Groningen, voor ƒ 6837. 

2o. bet onderhouden van verschillende ge
meentewegen eu voetpaden; ingek. 6 bilj.; minste 
inschr. dezelfde, voor ƒ 4338. 

3o. bet onderhoud van kachels; ingek. 5 bilj.; 
minste inschr. II. II. Lammers, te Groningen, 
voor f 52. 

Tilburg, 20 Dcc: het bouwen van een ge
bouw voor stalling enz., op het terrein van liet 
St.-Jozefsgesticht; ingek. 16 bilj, als: 
11. C. Lepelaars, te Tilburg, ƒ 5835 
P. Ilcudrichse, 
I". Illiimjous, 
W. v. Gorp. 
.lanscn-Wcijers, 
P. v. Riel, 
J. C. v. Pelt, 
0. v. Kijck-Timmermans, 
1'. II. Lepelaars, 

Arnhem, 20 Dcc: het bouwen van twee 
woonhuizen op den Boulevard, onder beheer van 
den architect J. Kossink; ingek. 6 bilj., als: 
G. Kersten, te Arnhem, f 9786.85 
J, A. Koenders, a idem a 8697 
J. Mulder, a idem a 8567 
C. II. Hopaf, a idem a 8228 
G. J. 1.ykassen, a idem a 7245 
.1 Th. Rutten, a idem a 7179 
Gegund. 

Zwammerdum, 21 Dec: het vijfjarig onder
houd van den watermolen en verdere onderhouds
werken van den Minnenpnlder, onder Zwammer-
dam; ingekomen 4 bilj., als: 

te Wageningen, f 939 
» 896 
a 890 
a 869 
» 867 
a 818 
a 810 

A. v. d. Aa, 
J. Brouwers, 
M. Reijnen, 
W. de Hresser, 
I'. Meeuvvissen en Van 

Horvers, 
P. M. v. Hees, 
P. Clercx, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

5697 
5695 
5660 
5650 
6597.40 
5570 
6570 
5526 
5511 
5500 
5500 

> 5350 

1 5347 
. 6318 
1 5288 

te Alfen, ƒ 1448 
a Aarlanderveen, a 1322 
a Woubrugge, a 1298 
» Hazerswoude, a 1272 

Dec: het wijzigen van den 
c a . in kazerncgebouwen tc 

F. Peereboom, a idem 
H. A. .7. Popping, a idem 
J. Haar Hz., a idem 
P. de Leeuw, a idem 
J. Goossen, a idem 
A. de Leeuw, a idem 
Gegund. 

2o. dc levering van branstolTen; ingekomen 2 
bilj., ats: 
G. v. Gulik, Wageningen, 

steenkolen / 0.90 per 100 KG. 
gruis a 0.64 a a a 
lange turf a 0.57 a a stuks 
korte a a 0.41 a a 

Firma B. Hanenberg, idem 
steenkolen ƒ 0.89 per 100 K( 
gruis a 0.63 a » a 
lange turf a 0.67 a a stuks 
korte a a 0.42 a a 
Gegund aan B. Hanenberg. 

80. het uitbaggeren der stadsgrachten; ingek. 
1 bilj., van J. van Eek, te Wageningen, ƒ 170 
Gegund. 

's-llage, 19 Dcc: de levering van materialen 
voor de gemeente. 

Schelpkalk; ingekomen 2 bilj., als: 
P. Lagendijk, te Utrecht, / 0.465 
W. Swaneveld, a 's-llage, » 0.46 

Tras; ingek. 3 hilj., als: 
W. Swaneveld, te 's-Huge, ƒ 0.80 
P. Lagendijk, a Utrecht, a 0.80 
II. J. Bosnian, a Rotterdam, a 0.77 

Portland-cement; ingek. 5 bilj., als: 
H. J. Bosman, te Rotterdam, 
P. Lagendijk. a Utrecht, 
W. Swaneveld, a 's-ltage, 
V. Noorden-Schwcrzcl, a Rotterdam, 
H. Huinck & Co., a idem 

Grint; Ingek. 2 bilj., als: 
H. Jongenburger, te Waddinksvecn, 
W. Sw ancvcld, a 's-llagc, 

Rivierzand; ingekomen 2 bilj., als: 
II. J. de Swart & Zn., te 's-Hage, 
W. Swaneveld. • idem 

Stokholmei'teer; ingek. 3 bilj., als: 
F. P. de Haas, tc 's-llage, 
H. J. dc Swart & Zn., a idem 
A. v. Gogh & Zn., a idem 

Uselsteen; ingek. 5 bilj., als: 
W. Swaneveld, tc 's-Hage, 
F. Mijnliell' & Zn., a Nicuwerkcrk, 
V. 't Hun" Stolk, a Oudekerk, 
A. Schouten, a Gouderak, 
F. v. Lange, a Moordrecht, 

Ijzerwaren; ingek. 1 bilj., van A. M. van Emb-
den & Co., tc Rotterdam, / 390.80, 

Houtwaren; ingek. 3 bilj., als: 
M. C. Berends, te Leiden, /' 6056 96 
A. v. Gogh & Zn., » 's-llagc, a 5807.48 
J. J. Poort, j 2747.47 alleen voor eikenhout. 

Amersfoort, 19 Dec: het onderhoud van 

Gegund. 
Utrecht, 20 Dec: onder beheer dor maatscli. 

tot expl. van Staatsspoorwegen: lo. bestek 110 
470, het maken van ccne militaire los- en laad
plaats, het leggen van een losspoor cn het ver
lichten van bijkomende werken op het station 
Hozendaal; ingek. 11 bilj., al 
C. de Groot. 
M. L. Vcenenbos, 
J. Hi—n, 
W. de Jong, 
W. F. Wcijcrs, 
A ' • le Bree, 

Terwindt, 
llotcrinans, 
v. Ilezik, 
E. Terwindt, 
II. Ilruglemans, 

te Sliedrecht, 
Brielle, 
Grave, 
Breda, 
Tilburg, 
's-Hage, 
Westpannerden, 

> Gilze. 
Kcrkdriel, 
Pannerdcn, 

1 Rozendaal, 

ƒ 8188 
I 6S23 
a 68C0 
a 6794 
» 6790 
a 6777 
» 6090 
a 6596 
a 6.Ï76 
a 5900 
a 5852 
/' 74»0 

ƒ 4.89 
4.75 
4.70 
4.43 
4.40 

ƒ2.48 
» 2.47 

ƒ 1.69 
a 1.50 

ƒ 10.95 
» 10.77 
a 10.77 

f 5.90 
a 5.70 
a 5.07 
a 5.60 

5.55 

Raining 
2o bestek no. 472, het maken van steiger en 

uitwijkspnor langs de haven op het station 
Bedum; ingek. 13 bilj., als: 
J. 11. Pot, te Stedum, f 2130 
A. Schroder Jr., a Groningen, a 2112 
II. Nieland, > Warlum, > 2049 
A. Pastoor, » Stedum, a 2037 
S Mcijers, » Bedum, a 2020 

Los, » idem a 1997 
II. Smit, a idem » 199: 
G. P. v. Erp. » Groningen, a 1984 
,1. Veldkamp, a Bedum, a 1954 
S. II. Cremcr, a idem a 1942 
K. L. Hensema, a Oudepekela, a 1930 
H. v. Dijk, » Groningen, a 1884 
K. Huisman, a Onderdendam, B 1868 
Raining a 2050 

Alkmaar, 20 Dec, voor rekening der ge 
mcentc: lo. het onderhouden van alle gemeente
gebouwen ; minste inschr. waren: 

a. gebouwen en werken, C. Grootegocd, te 
Alkmaar voor f 989. 

b. riolen dezelfde, voor ƒ 575. 
e. stukadoor- en witwerken, J, Jansen, tc 

Alkmaar, voor f 369. 
d. smid:Iwenc, D. v. Vliet, tc Alkmaar, voor 

f24.8. 
e. zink- en luodwerk, J. A. G. M. Koppens, 

te Alkmaar, voor ƒ 269. 
ƒ. boen-, glas- en verfwerk, C. Grootegoed 

to Alkmaar, voor /' 338 
2o. bet doen van eenige vernieuwingen aan de 

geliouwen, N. v. d. Voort, te Alkmaar, voor 
ƒ 2442. 

So. het doen van eenige vernieuwingen aan de 
bruggen, H. Schuijt, te Alkmaar, voor ƒ 1690. 

4o. het leveren en vervoeren der benoodigde 
materialen voor de buitenwegen cn voetpaden 
enz., dezelfde, voor f 2220. 

5o. het vernieuwen van eenig voeg-en inboot-
werk van de walmuren, C. Grootegocd, te Alk
maar, voor/242. 

6 0 . het onderhouden van den Hoeverschelpwog, 
II. Schuijt, te Alkmaar, voor / 1500. 

7o. het uitvoeren van eenig baggerwerk, J. 
Oldenburg, te Bergen, voor ƒ 2134. 

te Dordrecht, f 2000 
1 idem a 1900 
a idem a 1988 
a idem a 1855 
a idem a 1850 
a idem a 1808 
» idem a 1784 
a idem a 1780 

a 1810 

W. v. Lokhorst, 
P. v. d. Lijn, 
W. Hoot, 
C. Honrs, 
Gegund. 

Dordrecht. 21 
afvoer van fecaliën 
Dordrecht; ingek. i 
H. v. d. Elst, 
J. v. d. Vlugt Jr., 
P. J. Dubbelman, 
P. v. Driel, 
P. Ponsen. 
). J. Kwak. 
I. Rijkhoek, 
,1. J. 'Kooijmans, 
Raming 

De minste inschrijver is als aannemer voor-
zed ragen. 

' a - l l a g e , 21 Dec, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het maken 
en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor twee 
draaibruggen, waarvan de eene in den Muidor-
straatc.eg en dc andere in den weg bezuiden 
het Sm.ii-Weesp, onder de gemeenten Diemen 
en Weesperkarspel: ingek. 7 uilj., als: 
Soc. anon. de Selessin, Tilleur, / 38,000 
Kun. fabriek van stoom- en andere 

wei-tuigen, Amsterdam, a 31,120 
L. J. Entboven X Co., 's-llage, a 30.783 
Pcnn en Kuuduiii. Dordrecht, a 29.500 
E. Kloos X- Zn., Alblasserdam, a 28,943.73 
Soc. anon. des forges et ateliers de 

Seneflé, Sonell'e, a 27,430 
E. II. Ilegeiiiaiin, Helmond, a 26,380 
Raming a 30,000 

2o, ' Ion aanleg van een gedeelte kanaal met 
bijbehoorende kunstwerken van nabij den Staats
spoorweg bij Schotdeuren (gemeenten Nieuwland 
en Arkel), tot nabij de algemeene begraafplaats 
te Gorichem; ingekomen 9 bilj., als: 
L. .1. v. d. Stccnbovcn, Dordrecht, ƒ 508,000 
D. Volker, idem a 506,000 
I.. Kalis Kz.. Sliedrecht, > 486,400 
F. W. Dekker, idem a 467,500 
S. II. Ferniin. Scheveningen, » 453,000 
B Voordendag Az... Dordrecht, en J . 

v. d. PI41 Hardinksveld, » 449.800 
W. Arntz, .Milligen, a 437,000 
P. Hell en A. Blocks, Zwolle, a 425,900 
W. P. de Vries, Rossum, en N. v. 

Haaren, 's-Bosch, a 388,800 
Raining a 500.1100 

3o. het maken van zuilenbasaltsteenglooiing 
tegen de Spieringplaat, langs den linkeroever 
van de Nieuwe-Merwede; ingek. 9 bilj., als: 

ƒ 9333 
n 9280 
» 9150 
a 8927 
a 8900 
a 8740 
a 8718 
» 8636 
a S597 

J450 

C. dc Groot, Sliedrecht, 
A. Hoer Wz„ idem 
.1. lullen. Grave, 
D. v. d. Plas, Hardinksveld, 
C. Visser Gz., Sliedrecht, 
W. Volker, idem 
A. Prins Thz., idem 
1'. Roskam Jz., idem 
G. Beenhakker Gz., idem 
Raming 

4o. de uitvoering van werken tot normulisee-
ring van de Waal onder Echteld; ingekomen 9 
bilj., als: 
G. .1. Mol, Kuilenburg, / 6977 
F. E. Terwindt, 1'annerden, a 6790 
J. II. v. Hezewijk. Lobit, a 6499 
W. P. de Vries. Rossum, a 6370 
J. v. Vuuren, Zalt-Bommel, a 0230 
A. v. d. Vlies. idem a 6225 
(1. Spiering C/.., Gameren, a 6204 
II. v. Anrooy Jz, Nieuwaal, a 6200 
L. A. v. Haatten, Sliedrecht, B 6758 
Raming a 8540 

5o. liet uitvoeren van baggerwerk tot opruiming 
van hinderlijke ondiepten in de rivier de Boven-
Merwedc. voor Werkendam; ingek. 4 bilj., als: 

por M ' 
A. V. d. Vlies, Zalt-llommel, ' 0.2948 
G. A. v. Hattcm, Sliedrecht, a 0.28 
D. Volker, Dordrecht, a 0.27 
L. Kalis Kz., Sliedrecht, a 0.268 
Raming a 0 30 
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60. het verrichten van baggerwerk tot ver
betering van het vaarwater nabij den Grooten-
Durk, in de rivier den IJsel; ingek. 4 bilj, als: 

per M 3 

3. H. Hoijinck, Pannerden, ƒ 0.540 
F. E. Terwindt, idem » 0.516 
A. v. d. Vlies, Zalt-llommel, • 0.61 
6. 3. Mol, Kuilenburg, > 0.485 
Raming » 0.60 

's-Hage, 21 Dec: de levering van het ijzer
werk voor onderstellen van gesloten goederen-
bagage- en veewagens, ten dienste der Staats
spoorwegen op Java (bestek no. 96); ingek. 8 
bilj, als: 
Soc. anon. de Baume et Marpent, 

Haine St-Piérre, ƒ 44,410 
Nicaisc et Delcuve, La Louvière, » 37,530 
Soc. internationale, limine le Comte, » 37,235 
Soc. anon. la Métallurgique, Brussel, > 34,729 

» s de Senelle. Seiiell'e. , 34,240 
» ii de Malines, Mechelen, » 33.342 

Soc. de travauz livle el Bacalan, Parijs, » 32,394 
A. Germain, Charleroi, ' » 30,000 
Gegund, 

Dirksland, 21 Dec: het leggen van eeuen 
grintweg over den kruin van den Noorddijk; 
in geit. 5 bilj.; 
hoogste inschr. /' 2219 
minste » J. de Vree cn C. Vogel, 

Hardinksveld, » 1963 
Gegund. 

Pnrmerland , 21 Dec, voor rekening van den 
Banne: lo. het onderhoud ged 6 jaar der molens 
en het machinegebouw; ingek. 2 bilj, als: 
J. Band, te Purmerend, f 4975 
J. Klok, » Wijde-Wormer, » 4770 
Gegund. 

2o. het 6jarig onderhoud der bruggen enz.; 
ingek. 7 bilj, als: 

te Purmerland, 
a Purmerend, 
a idem 
s idem 
» idem 
» idem 

f 3266 
. 3232 
» 2926 
» 2778 
a 2509 
a 2570 

J. Kroonenburg, 
G. Honyk, 
J. Band, 
P. de Groot, 
L. v. Zon, 
J. de Vries, 
Gegrind. 

Breda, 22 Dec: het bouwen van eene meisjes
school, voor rekening der Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen, onder beheer van den ingenienr 
Koomans; ingek. 21 bilj, als 
A. v. d. Akker, 
Kleiner, 
Bom, 
Brand, 
Schiiller, 
Erkelcns, 
V. d. Velden, 
De Kanter, 
Bakkeren, 
Verhagen, 
A. F. v. Dongen, 
Oomes. 
A. Mol, 
Van Sevenhergen, 
Simons, 
Van Gils, 
C. v. Dongen, 
Reichardt, 
Kcssels, 
Dielen, 
Van Boxtel, 

Haarlem, 22 Dec : de uitvoering van eenii 
baggerwerk en het onderhouden van eene he-
tonuing in bet Noorder-Spaarne; minste inschr 
J. Bos, te Haarlemmermeer, voor f 2690 
Raming » 3326 

Haarlem, 22 Dec: bet driejarig onderhoud 
van het groot Niiord-Hollaiidsch kanaal, in zeven 
perceelen. 

Perc. 1, ingek. 10 bilj, als: 
per jaar 

H. L. Cusveller, Staveren, ƒ 19.000 
P. Duinker, Amster-dam, * 17,97" 
G. D. v. Doorn, idem a 17,700 
L. Pot. Buiksloot. » 17,700 
A. Prins, Sliedrecht, » 17,510 
C. Bos. Haarlemmermeer, a 17,420 
J. J. Bekker. Amsterdam, a 17,190 
W. Ambachtsheer, Nieuweramstel, a 17,000 
B. Vermelen, Weesp, a 16,780 
R. Kroon, Buiksloot, » 15,700 
Raming a 17,450 

Perc. 2, ingek. 5 bilj, als: 
per jaar, 

II. L. Cusveller, Staveren, ƒ 11,882 
G. Ilonijk, Purmerend, a 11,181 
J. de Vries, idem » 10,959 
R. Kroon, Buiksloot, » 10.700 
J. Oldenburg, Bergen, » 10,436 
Raming a 12,000 

te Breda, ƒ 18 473 
» idem • 18,000 
» idem i 17.770 
» Oosterhout, i 15,990 
> Raamsdonk, • 15 896 

Breda, ï 15,511 
» idem 9 15,213 
» idem M 15,179 
• Prinsen hage, » 14.865 
1 Rreda, > 14,72f 
» Prusenhage, 14.560 
1 Breda, » 14,480 
ï idem 14,476 
» idem 14.420 

idem » 14,374 
• idem * 14..Ï45 
• idem 1 14,266 
» idem • 13.91)6 

idem 13.586 
• idem 13 520 
1 idem 12,750 

per jaar. 
f 9440 
> 8567 
> 8400 
> 8344 
a 7936 
a 9350 

per jaar. 
/ 9100 
a 7800 
» 7136 
a 841 0 

per jaar. 
ƒ 11,264 
> 11,170 
s 10,200 
> 11,4:0 

per jaar. 
f 12,130 
» 11,945 
> 11,600 
» 10,936 
> 12,400 

Perc 3, ingek. 6 bilj, als: 
H. L. Cusveller, Staveren, 
J. de Vries, Purmerend, 
R. Kroon, Buiksloot, 
G. Honijk, Purmerend, 
' Oldenburg, Bergen, 
Raming 

Perc. 4, ingek, 3 bilj, als: 

H. J. Cusveller, Staveren, 
H. Schuijt, Alkmaar, 
J. Oldenburg, Bergen, 
Raming 

Perc. 5, ingekomen 3 bilj, als: 

H. L. Cusveller, Staveren, 
II. Schuijt, Alkmaar, 
J. Oldenburg, Bergen, 
Raming 

Perc. 6, ingek. 4 bilj, als: 

II. Schuijt, Alkmaar, 
J. uiltjes, Petten, 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, 
J. Oldenburg, Bergen, 
Raining 

Perc. 7, ingek. 10 bilj, als: 
per jaar, 

A. Bos, Helder, f 19,100 
Gebr. Kleijn, idem » 18,700 
H. Kroon, Buiksloot, a 18,700 
Gebr. Janzen. Nieuwediep, a 18.467 
C. Bos Az, Dordrecht, a 18,360 
A. Vos Rz„ Amsterdam, a 18.300 
II. Dinkla. Ruiksloot, a 18,231 
G. Moorman, Helder, a 18,125 
A. Bels, idem a 17.950 
G. D. v. Doom, Amsterdam, a 17.800 
Raming a 18,970 

llet bilj. van A. Bels is niet door de borgen 
geteekend en dus van onwaarde. 

a Beach, 23 Dec: het driejarig onderhoud der 
rijks-groote wegen, in de prov. lNoord-Brabant, 
in 10 perceelen. 
perc. 1, A. Schellekens, Vucht, / 6298 

Raming a 6200 
a 2, A. dc Kort, Baardwijk, a 4796 

Raming a 6500 
a 3, J. de Laat, Wocnsel, a 7653 

Raming a 8700 
» 4, A. Schellekens, Vucht, r 4668 

Raining a 5300 
» 6, dezelfde, a 5123 

Raming a 6000 
a 6, L. Botermans, Gilze, a 2344 

Raming a 2690 
» 7, J. v. Empel, Tilburg, a 7790 

Raming a 8200 
a 8, J. Niessen, Roermond, a 3700 

Raming a 4290 
a 9, dezelfde, / 8,700 

Raming » 10.010 
a 10, A. v. Meer, Zevenbergen, f 7564 

Raming a 8810 
Arnhem, 23 Dec: het aanbrengen en onder

houden van eene beplanting met opgaande eiken 
heesters langs den rijks-grooten weg 2e klasse, 
van Westervoort naar de Pruisische grenzen; 
ingek. 3 bilj, als: 
J. G Jansen Jr., te Arnhem, ƒ 983 
II. .1. Kaak, a Silvolde, a 940 
E. v. Wcrmeskerken, a Arnhem, » 899 
Raining a 1082 

Bovendien 2 bilj. van onwaarde. 
Lage-Zwaluwe, 23 Dec: het dichtmetselen 

der Nieiiwlandsche sluis; ingek. 7 bilj, als: 
A. ' " ' 
A 
Q 
li 
A 
J. 
J. 

de Wijs, 
lllijlevens, 
v. Schendel, 
Lucas, 
Nelemans, 
llroere, 
Huijsenaars, 
..rollingen. 

zee waterkeering 

te Made, / 475 
» idem » 437 
» Lage-Zwaluwe, a 285 
» idem » 279.50 
» idem a 212 
I idem a 199 
a idem * 196 

23 Dec: het onderhouden der 
ig tusschen de Hunsingoosluis te 

Zoutkamp en den Nittersboek in Friesland met 
bijbehoorende werken, ged. '88, voor rekening 
der provincie Groningen; ingek, 7 bilj, als: 
.1. Pot, te Stedum, f 8195 
W. D. Rotbschiifer, » idem » 8173 
O. Kerkstra, a Munnekezijl, a 7980 
II. de Wind, a Zoutkamp, s 7880 
J. v. d Berg, a Ulrum, » 7800 
W. de Vries, a Garnwerd, » 7780 
A. Woldringh, a Zoutkamp, » 7695 
Raming » 7700 

Middelburg, 23 Dec: het driejarig onderhoud 
van het Nederlandsch gedeelte van het kanaal 
van Neuzen, met bijbehoorende werken; ingek. 
8 bilj.; minste inschrijver C. van der Hooft, te 
Neuzen, voor J 37,228 per jaar. 
Raming a 42,200 a a 

de mestvaalt in het 
gek. 12 bilj, als: 
te Helder, f 1430 
> idem » 1430 
s idem > 1427 
a idem a 1380 
s idem • 1377 
» idem » 1.160 
> idem > 1340 
> idem » 1880 
> idem » 1326 
a idem » 1322 
a idem a 1320 
> idem s 1809 

Helder, 28 Dec: het bouwen van een stal
knechtswoning enz,, 
Brakkeveld te Helder: 
W. de Jong, 
A. Korff, 
G. Moorman, 
J. Duinker, 

üiiaardt en V. d. Ph 
P. Spruit, 
J. F. Filips, 
P. Verhei], 
De Waard en Wijker. 
A. Graaf, 
J. Korff. 
Gebr. Klein, 

Leeuwarden, 23 Dec, voor rekening der prov. 
Friesland: lo. het maken van eene nieuwe brug 
met brugwachterswoning en de verbetering van 
de Hecrensloot bij Heerenveen; ingekomen 16 
bilj, als: 
H. Keizer, Leeuwarden, 
R. A. v. d. Veen, Terwispel, 
II. II. Smith, Almenum, 
C. ter Horst, Zwolle, 
S. Hoogeveen, Dokkum, 
J. Otten, Meppel, 
B. v. Sinderen, Kortezwaag, 
H. L. Cusveller, Staveren, 
W. M. Meinstra, 't-Meer, 
F. .1. Schaafsma, Harlingen, 
K. J. Kalt, Heerenveen, 
M. R. v. d. Molen, Buitenpost, 
K. A. v. d. Berg, Zwolle, 
Êd. de Boer, Lemmer, 
M. P. de Vries, en D. Damstra, Lemmer, % 12,348 
C. de Ruiter, Hardinksveld, « 12,200 
Raming » 13,430 

2o. het maken van eene beweegbare brug met 
vast gedeelte ter vervanging van de bestaande 
• Koetille"; ingek. 17 bilj," als: 
W. Kroon, Mitllum, 
H. H. Smith, Almenum, 
11. Keizer, Leeuwarden, 
R. Zaagsma, Sexbierum, 
II. I , Cusveller, Staveren, 
A. II. Teninga, Grootegast, 
R. J. Dijkstra, Kollum, 
H. de Herder, Groningen, 
J. A. v. d. Werf, Dokkum, 
H. Mooiman. Harlingen, 
M. R. v. d. Molen, Buitenpost, 
G. G. Bleekcr, Staveren, 
F. J. Schaafsma, Harlingen, 
I. Hakker, Kollum, 
G. Anema. Midlum, 
.1. Otten, Meppel, 
C. ter Horst, Zwolle, 
Raming 

's-llage, 23 Dcc: het leveren van bekapte 
straatkeien ten dienste der gemeente 's-Hage, 
ged. '88: minste inschr. waren: 

Ourthe-keien, A. Dapsens, te Yvoir, 12 bij 14 
c.M. a f40.49, 13 bij 21 c.M. it /60.73»/,. 

Ben-Ahin-keien, E. Jansen, te Luik, 12 bij 14 
c.M. f64.39, 12 bij 21 c.M. it JK. 

Fauconval-keien, dezelfde, a j 93. 
Lava-keien, J. J. Kooiman, te Dordrecht, a 

f 47.35; alles per 1000. 
Porfierkeien, Kloos & Van Limburgh, te Rot

terdam, / 16,054.85 in massa. 

f 14.663 
s 14,300 
» 13,998 
> 13,897 
a 13,840 
» 13,797 
a 13,686 
a 18,684 
a 13,618 
a 13,538 
a 13,380 
» 13,30» 

13 293 
12,987 

ƒ 9780 
a 9762 
a 9654 
a 9640 
a 9534 
a 9430 
a 9139 
a 9121 
a 9100 
» 8979 
a 8884 
a 86SO 
a 8580 
a 8573 
a 8525 
> 8324 
> 8287 
a 9180 

B I J V O E G S E L 

D E O P M E E K E E 
van ZATERDAG 31 DECEMBER 1887. 

A A N K O N D I G I N G E N 
V A N 

AANBESTEDINGEN. 
Maandag, 2 Jan. 1888. 

Maastricht, tc 12 uren, door burg, cn weth.; de levering van 100,000 
straatkeien 10/16 (demiretaillés), 5000 trottoirkeicn 12/12, 10,000 hoek-
keien 12,12, 1500 M' hardsteencn trottoirband en 1000 M' verglaasde 
buizen (gres). Inl. aan het bureau der publieke werken. 

Dinsdag, B Jan. 
E n s c h e d é , te 12 uren, voor de vereeniging Algemeen Belang, in het 

hotel de Graaff: het bouwen van een vereeiiigingsgebouw, op een terrein 

gelegen aan den Gronauscben straatweg, nabij tSlotzicht. Aanw. te 
uren. 
Assen, te 8 uren, door J. Uil beuling, op dc zaal der Asser werk* 

liedenvereeniging: het bouwen van een huis met schuurtje, aan den 
Veeneweg, te Assen. Inl. bij den architect J. van Houten. Aanw. 
gehouden. 

Donderdag, S Jan. 
Lemmer, te 11 uren. door het dijksbest. van het waterschap ade 

zeven Grietenijen en Stad Sloten", ten huize van Knol in ade Wildeman": 
de levering van riviergrint, brik, zeegrint, kalkkeizel enz, in verschil
lende perceelen. 

's-llage. te 12 uren, door het ministerie van koloniën: bestek H, 
de levering van den metalen bovenbouw voor vijf bruggen, ten dienste 
der burgerlijke openbare werken in Nedei l.-Indië, in 3 perc 

Arnhem, te 12 uren, door bet kerkbestuur der Ncd.-Israëlietische 
hoofdsynagoge, in het gemeentelokaal Rijnstraat: het vergrooten van 
het lijkenhuis op de begraafplaats nabij Moskowa, met het ophouwen 
van eene zaal met bovenwoning. Inl. by de architecten Van Gendt en 
Nieraad. Aanw. 3 Jan, te 11 uren. 

Apeldoorn, te 2 uren, door den architect A. R. Freem, in bet café 
Van der Burg: het verbouwen van een perceel te Apeldoorn, tot drie 
winkelhuizen met bovenwoningen. Aanw. 3 Jan.. tc 10 uren. (Zie advert, 
ia »». 61.) 

Lemmer, door het dijksbest. ven het waterschap ade zeven Grietenijen 
en Stad Sloten": 

lo. de levering van palen en gordingen, in 5 perceelen; 
2o. het onderhoud van de wegen met vervoer van materialen enz, 

in 3 perceelen; 
3o. het vernieuwen eener molen roede in den watermolen in llrecd-

schar, ten oosten de Lemmer; 
4o. het verdiepen van slooten in dc uitheiing, ten oosten Takozijl; 
5o. het uitvoeren van 2 perceelen aardewerk aan den Wieldijk en 

te Laaxum. 
Bilj. inzenden uiterlijk 4 Jan. ter secretarie van het waterschap. 

Vrijdag, • Jan. 
's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het onderhouden ged. 

'88 van eenige gebouwen, wacht- en brandspuithuizen, te 's-Hage. Aanw. 
4 Jan, te 10 uren. 

Zaterdag, 7 Jan. 
Botterdam, te 11 uren, door Zaaijer, Buskens en Kurpershoek, in 

het hotel de Groote Romein, aan de Schiekade Wz.: het ophoogen, rio
leeren, bestraten enz. van eenige straten op een terrein tusschen de 
Hofdijk en Blommcrdijksche weg en op de tuinen aan de Schotelbosch-
laan no. 27, 81 en 38—40 aldaar, ter oppervlakte van pl. m. 17,235 M 5 , 
in 2 perc. en in massa. Aanw. gehouden. 

Buitenpost, te 11 uren, door den burg. van Achtkarspelen: het 
maken van eene nieuwe scheidschutting in de school te Twrjzelerheide 
en nieuwe dakgoten om de school te Twijzel. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering van de benoo
digde magazijngoederen, ged. 88, voor de gemeentegasfabriek, aldaar, 
in 19 perceelen. 

's-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het leveren en stellen van 
eene gasleiding in het stokerijgebouw der gemeente-gasfabriek, aldaar. 
Aanw. 2 Jan, van 10—4 uren. 

Maandag, • Jan. 
De Kruisberg (bij Doetichem), tc 10 uren, door het college van 

regenten van het gesticht De Kruisberg: de levering van diverse mate
rialen voor den arbeid der verpleegden in genoemd gesticht. 

Hesgesand (Gron.), te 10'/, uren, door burg. en weth.: het maken 
van een opslagplaats cn het aanleggen van 101 M. grintweg te FoxhoL 
met daarbijbehoorende werken. 

Woensdag, 11 Jan. 
Dirksland , te 8 uren, op het gemeentehuis: de levering van 1425 

M* grove onderhoudsgrint. 
Hardrganjp, door kerkvoogden: eene belangrijke vertimmering aan 

de hoofdonderwijzerswoning, aldaar. Aanw. 7 Jan, te 10 uren. 
Edam, door de firma William Pont: het maken eener dijkscoupure 

met brug, het bouwen van houtloodsen en schoeiingen en het graven 
van grachten, op een terrein te Zaandam. 

Denderdag, 11 Jan . 
Haarlem, te 2'/, uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van en het doen van 
eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der rijks-hoogere 
burgerschool te Alkmaar, van den dag der goedkeuring van de aanbe
steding tot en met 81 Dec. '89. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de 
onderwijsgebouwen enz, te 's-Hage, en den hoofdopzichter der univer
siteitsgebouwen K. de Boer Hz., te Leiden. Aanw. 6 Jan., te 12 uren. 
Raming f 1640. 

(Inningen , te 8 uren, door den voerman C. Walker, in het koffiehuis 
van B. Feldhaus: het bouwen van een behuizing met bovenwoning aan 

den Radesinget en van een wagenhuis rnet stal en bovenwoning aan 
den Radebinnensingel, aldaar. Inl. bij den architect G. Ros. 

Vrijdag, 13 Jan. 
's-Bssch, te 10'/, uren door het ministerie van waterst. enz, aan 

het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de rijks-hoogere burgerschool, te 
Bergen-op-Zoom, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 
en met 31 Dcc '90. Inl. bij den rijksbouwkundige voor de onderwijs-

febouwen enz, te 's-Hage, en den hoofdopzichter der universiteitsge-
ouwen K. de Boer Hz, tc Leiden. Aanw. 6 Jan, te 1 uur. Rammg 

ƒ 1676. 
Zaterdag, 14 Jan. 

RleenwIJkerwold, te 12 uren, namens de Wed. E. Tiel-Groenestege, 
ten huize van A. Fortuin: het bouwen van eene degelijke Friescho 
stelphuizing met bijlevering van materialen enz. Inl. bij den architect 
T. F. Hulstijn, aldaar. Aanw. 14 Jan, te 10'/, uren. 

Maandag, IS Jan. 
Gorichem, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden van het 

waterschap van de Linge-llitwatering. in den Doelen: het afdammen, 
droogmaken en schoonmaken van de schut- cn uitwateringssluis van het 
Lingekanaal te Stcnenhock. henevens het verrichten van metsel-, 
timmer-, rijswerken enz, waaronder bet leveren en inhangen van nieuwe 
waaierdeuren. Aanw. 10 Jan, te 10 uren. 

Woensdag, 18 Jan. 
Steenderen, te 10 uren. door burg. en weth.: het maken van een 

klinkerweg door de Eekstraat. Aanw. 10 Jan, te 10 uren. 
Steenderen, te 12 uren. door het best van het polderdistrict de 

Dromptsche, Oldcnhaafsche, Hooglarensche en Oldborgsche dijken, ten 
gemeentehuize: het verleggen cn verzwaren van den Oldenhaafschen 
dijk. Aanw. 10 Jan, te 1 uur. 

llunimeleo en Keppel, te 3 uren, door burg. en weth.: het maken 
van een klinkerweg door de Eekstraat en verdere daarmede in-verband-
staande werken. Aanw. 10 Jan, te 1 uur. 

Woensdag, 1 Febr. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 

voltooien van de overkapping der sporen en perrons op het middenge
deelte van het Centraal personenstation te Amsterdam. Inl. bij den 
eerstaanwezend-ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam. Aanw. 
24 en 26 Jan, te 11 uren. Raming f 144,200. 

Prijsopgaaf gevraagd voor den bouw van zes villa's, op het duin 
nabij Vlissingen. Aanbiedingen aan den architect J. R. Vereecken, te 
Antwerpen of bij den directeur der maatschappij tot expl. van gronden, 
P. J . Siegers, te Vlissingen. 



D E O P M E R K E R . D E O P M E R K E R . 

A F L O O P 
VAN 

AANBESTEDINGEN. 
Utrecht, 17 Dcc, voor rekening der ge

meente; minste inschr. waren: lo het onderhoud 
enz. over '88 van de sluis enz., te Vreeswijk, W. 
V. d. Haar, te Vreeswijk; gegund aan J. Barne-
veld, te Vreeswijk, voor f 3440. 

2o. idem idem straatweg Utrecht—Vreeswijk, 
J. Krachten, tc Utrecht, voor ƒ 0801. 

3o. idem idem sluis te Nieuwersluis en jaag
pad naar Hinderdam, W. v. Schaik, te Nieuwer
sluis, voor f 1987. 

4o. idem idem jaagpad Utrecht—Woerden en 
bijbehoorende werken, J. Krachten, te Utrecht, 
voor ƒ 1969. 

5o. de levering van materialen ged. '88. 
Utrechtsche straatklinkers, G. v. d. Broeke, te 

Utrecht, voor ƒ 13.60 per 1000. 
idem idem, L. H. L. Meijster, te Zuijlcn, voor 

f 14.89 per 1000. 
idem idem, II. C. v. Stuivenbcrg, te Utrecht, 

voor 14.49 en f 13.49 per 1000. 
IJselstraatklinkors, Bekker en Schalij, te 

Schoonhoven, voor f 6.24 per 1000. 
Waalstraatklinkers, W. Arntz te Milligcn, voor 

f 11.28 per 1000. 
Utr. klinker-drielingen, Vermaak cn Slagter, 

te Utrecht, voor ƒ 9.38 per 1000. 
idem idem, C. L. Hense, te Zwammordam, 

voor ƒ 10.25 en 9.89 per 1000. 
Metselsteenen, H. 0 v. Stuivenberg, te Utrecht, 

voor f 849.80. 
Kalk, tras cn portland-cement, V. d. Pol, Vink 

& Co., idem, ƒ 384.75. 
Lekzand, P. Ket, te Vreeswijk, voor ƒ 1682.60. 
Heidezand, H. Hazekamp. De Bilt, voor/1250. 
Hardsteenen trottoirband, J. J. Kooimans, te 

Dordrecht, voor ƒ 966. 
Hardsteenen roosterrainen, A. Ruimgaard, te 

Amsterdam, voor J 424.50. 
Grenen-, vuren- en dennenhout, R. II. cn J. 

Jongcneel. te Utrecht, voor ƒ 1578.03. 
Eikenhout, dezelfden, voor f 572.54. 
Olie en petroleum, R. W. Stern, tc Utrecht, 

voor f 237 50. 
Borstelwerk enz., Th. i l . de Jong, te Amster

dam, voor ƒ 169.8*. 
Glasruiten enz., Gebr. Muller, te Utrecht, voor 

/ 237.70. 
IJzer en gereedschap, J. B. Groeve, idem voor 

ƒ 2668.33. 
Dakpannen en tegels, V. Oostveen, Copijn & 

Co., idem ƒ 81.60. 
Touwwerk, W. de Ruiter, te IJselstein, voor 

ƒ 184.88. 
Boomen, heesters en bloemstruiken. T. de Loos 

& Zonen, te Boskoop, voor ƒ 289.98 en ƒ76.30 
en / 63. 

Bloemen, II. v. Straalen Jr., te Utrecht, voor 
f 449.43 en f 447.75. 
j . Sierplanten in huur, dezellden, voor ƒ 134.76' 

60. het maken van rioleeringen, bestratingen 
en trottoirs, op verschillende plaatsen in de ge
meente: ingek. 4 bilj,, als: 

P. Leenders, f 9164 
E. Scheepbouwer, » 8739 
J. Fruijtier, » 8660 
J. Krachten, » 8621 
Gegund. 

Lopik , 22 Dcc: dc levering van grint voor 
de wegen; ingek. 1 bilj. van J. BuijsSchepper, te 
Lopik, voor /1.79 per stère, aan wien de levering 
is gegund. 

Almeloo. 23 Dcc: het bouwen van vijf arbei
derswoningen ; minste inschr. J. en H. Nijhof, 
voor f 2737 
Raming » 3340 
Gegund. 

'••Hage, 23 Dec: dc levering van bekapte 
straatkeien, voor rekening der gemeente. 

Quenastkeien 10/12 c.M. en 10/18 c.M.; ingek. 
1 bilj. van Kloos en Van Limburgh, te Rotter
dam, voor ƒ 49.86 en ƒ 74.79 per 1000. 

Ourthckeien 12/14 c.M. en 12/21 c.M.; ingek. 
10 bilj., als: 

per 1000 
J. Goffln, Luik, ƒ 47.76 en ƒ 71.49 
E. de Lavalehe, idem 45.27 » 68.00 
J. B. Petit, Breda, 44.70 » 68.00 
F. Bodson, Mook, 43.90 > 66.00 
T. J. Smits, Dordrecht, 43.43 » 65.25 
J. B. Petit, Breda, 41.90 > 66.00 
J. K. Kooimans, Dordrecht, 41.48 t 63.70 
i. B. Petit, Breda, 41.47 » 66.00 
E . Janssen, Luik, 41.23 > 62.00 
A. Dapsens, Yvoir, 40.49 » 00.73» 
1 Ben-Ahinkeien 12/14 c.M. en'12,21 c.M.; ingek. 
2 bilj., als: 

per 1000 
T. J. Smits, Dordrecht, / 65.92 en f 83.83 
E. Janssen, Luik, 64.39 > 78.00 

Fauconvalkcien 12/14 c.M.; ingek. 3 bilj., als: 
per 1000 

Kloos en Van Limburgh, Rotterdam, ƒ 96.00 
E. Janssen, Luik, t 93.00 
J. K. Kooimans, Dordrecht, » 79.75 

Lavakeien 10/16 c.M.; ingek. 4 Wij., als: 
per 1000 

T. J. Smits, Dordrecht, ƒ 62.26 
P. Lagendijk, Utrecht, » 51.80 
H. J. Bosman, Rotterdam, > 49.92» 
J. K. Kooimans, Dordrecht, • 47.35 

Middelburg, 23 Dec: het driejarig onderhoud 
van het Nederlandsch gedeelte van het kanaal 
van Neuzen, met bijbehoorende werken; ingek. 
8 bilj, als: per jaar. 
C. F. v. Fiaeijenhove, te Neuzen, ƒ 43,000 
A. de Neef, » Brielle, » 42,189 
M. L. Veenenbos, » idem » 41,979 
T. Volker, » Dordrecht, » 41J900 
P. Verbruggen, • Waddinksveen,» 40,77!» 
A. Tholens Dz., i Neuzen, » 40,300 
M. v. d. Hoek, > idem » 37,900 
C. v. d. Hooft, » idem » 37.228 
Raming » 42,200 

Amsterdam, 24 Dcc, ten behoeve van 's rijks
werf: lo. het uitvoeren van eenig baggerwerk 
en eenige verdere werkzaamheden; minste in
schrijver G. v. Doorn, te Nieuweramstel, als: 

eenige werkzaamheden enz., ƒ 2870 
baggerwerk, » 0.53 p. stère. 

2o. de levering van grenenhouten kasten; 
minste inschr. Van der Kijk en De Waal, voor 
ƒ 1565 voor de 4 perceelen te zamen. 

Boe» , 24 Dec: het doen van werkzaamheden 
en leveranties ged. '88, ten behoeve der ge-
gemeente : 

lo. het timmerwerk en de levering van touw
werk, Joh. de Jonge, voor 5 °/0 ben. tarief. 

2o. het metsel-, stukadoor- cn steenhouwwerk, 
A. Smit, voor 4°/ 0 ben. tarief. 

3o. het leidekkers-, lood-, zink- en pompmakers-
werk, T. A. v. d. Heil, voor 8\ ben tarief. 

4o. het smids-, kachel- en slotenmakerswcrk, 
bij loting .1. Adriaanse, voor l l ° / 0 hen. tarief. 

5o. het schilder-, behang- en glazenmakers-
werk, C. den Hollander, voor 6 % ben. tarief. 

6o. het stoffeerderswerk, M. D. Ramondt, voor 
3 % ben. tarief. 

7o. het aard-, kram-, rijs- en steenglooüng-
werk, A. Foudraine, volgens tarief. 

8o. de levering van grint en grintzand, G. v. 
d. Berge, voor 19 °j 0 ben. tarief. 

9o. de levering; van borstel- en mandenwerk. 
(Hiervoor zal over acht dagen herbesteding plaats 
hebben) 

lOo. het jaloeziemakerswerk, ged. 4jaar, A.de 
Beste, volgens tarief. 

1 lo. het snoeiwerk (is acht dagen aangehouden.) 
12o. het tuinmanswerk, ged. 4 jaar, M. Reijerse 

Jz„ voor 21 °/0 ben. tarief. 
13o. het vrachtrijderswerk, ged. 4 jaar, Joh. 

Sandce, voor 8°/n ben. tarief. 
Utrecht, 24 Dec: het doen van herstellingen 

en vernieuwingen aan militaire gebouwen enz., 
te Utrecht, onder het beheer der genie, aldaar; 
ingek. 7 bilj., als': 
VV. v. Straten, te Utrecht, f 1200 
P. I.eend.its, » idem » 1187 
R. 1'isa. > idem » 1150 
J. Krap, » idem » 1115 
Th. II. Dirks, > 's-Bosch, » 1097 
C. Krachten Jz., » Utrecht, » 1024 
L. C. de Leur, » idem > 983 

Ilengeloo, 24 Dec: het bouwen van vier 
woningen te Ilengeloo, onder beheer van den 
architect G. J. Moll, aldaar; ingek. 5 bilj., als: 
H. E. Redcmeijer, te Ilengeloo, ƒ 4668 
J. Briiuimelhuis. > idem » 4497 
J. B. Welmers, > idem » 4485 
J. 11. Boonk, » idem » 4300 
A. J. Wilmink, > idem » 8825 
Gegund. 

Almeloo, 24 Dec: het bouwen van een 
kantoorgebouw voor de Koninklijke stoomweverij 
te Nijverdal, onder beheer van den architect J. 
Moll, te Ilengeloo; ingekomen 9 bilj., als: 
Schreuder en Barneveld, te Almeloo, / 8428 
B. Vixscboxse Bz„ » idem » 8118 
J. A. ter Beek, • idem > 8044 
S. H. Krabshuis, » idem » 7999 
E. Eshuis, » idem i 7809 
Wed. M. Westenberg, > idem • 7708 
K. M. Spoor, » idem > 7682 
J. Eshuis, » idem s 7694 
E. Scholten & Zn., > idem > 7598.45 
Gegund. 

Genemuiden, 24 Dec.: het timmer-, metsel
en verfwerk van het gemeenteonderhoud van 1 
Jan. '88—1 Juli '89 en het gewone onderhoud 

ƒ2110 
> 1999 
» 1816 
i 1729 
» 1725 
» 1644 

f 8S5 

van het Provisoorfonds en van het fonds van 
Camen, alles onder beheer van den opzichter 
L . Jongcdijk. 

Timmerwerk, ingek. 6 bilj., als: 
C. Hulleman, te Genemuiden, 
E. Schipper, » idem 
J. W. v. d. Haar, > idem 
II. Brouwer, » idem 
A. Bekendam, » idem 
B. J. v. d. Steeg, » idem 
Gegund. 

Metselwerk, ingek. 4 bilj., als: 
J. lieutiuk, te Genemuiden, 
W. Riesebos, » idem 
J. F. v. Dijk, » idem 
C. ilcutink, • idem 
Gegund. 

Verfwerk, ingek. 4 bilj., als: 
J. Estie, te Genemuiden, 
T. Eibers, » idem 
E. Kroeskop, » idem 
W. v. d. Wetering, « idem 
Gegund. 

Onderhoud van de fondsen, ingekomen 
bilj., als: 
C. Hulleman, te Genemuiden, 
J. W. v. d. Haar, » idem 
H. Brouwer, » idem 
A. Bekendam, o idem 
Gegund. 

s - l l a g e , 27 Dec: het onderhoud der haven 
van Stellendam van 1 Jan. '88 tot ultimo April 
'90; ingek. 4 bilj., als 

020 
586 

ƒ709 
> 659 
» 647 
» 639 

ƒ423 
» 375 
i 365 
» 343 

d. Tak, 
Kekem, 

B. de Waerd, 
C. Bos Az., 
Raming 

te Goedereede, 
» Gouda, 
» Nieuwenhoorn, 
» Dordrecht, 

ƒ 17,600 
» 17,000 
» 16,100 
» 15,400 

15,400 
Rotterdam, 27 Dec.: de levering van diverse 

materialen voor de gemeentewerken, in 28 per
ceelen ; minste inschr. waren : 

Perc. 1, 500.000 getrokken Waalstraatklinkers, 
N. v. Heukelum, te Nijmegen, voor ƒ11.12 p.m. 

Perc 2, 1.000,000 vlakke Waalstraatklinkers, 
dezelfde, voor f 10.95 per mille. 

Perc 3, 000 (100 vlakke Waalklinkcrs, dezelfde, 
voor ƒ 10.84 per mille. 

Perc 4, Waalliardgrauw 100,000 stuks, D. Br. 
v. Asbeck, te Arnhem, voor ƒ 11.08 per mille. 

Perc. 6, 600,000 straatklinkers (drielingen), 
Canoy, I lei II kens & Co., te Venloo, voor / 9 74, 

Perc. 6, 600,000 llsel-straatplavoi, P. v. Hoff 
Stolk & Zn., te Ouderkerk a/d. Usel, voor f 4.78. 

Perc. 7, 600,000 beste harde Usel-ondersteen, 
dezelfden, voor f 4.75 per mille. 

Perc. 8, 3500 M. Escaussijnsche-stcenen trot
toirbanden, 0.16 bij 0.20 M.. II. J. Bosman, te 
Rotterdam, voor ƒ i.75 per M' . 

Perc 9, Luiksche kluitkalk, J. D. Peletier, 
idem, voor ƒ945 in massa. 

Perc 10, Doorniksche waterkaik, II. J. Bos
man, idem, voor ƒ 825 in massa 

Perc. 11, Grèskeien, 10/16 c.M. en 10/24 C.M., 
F.Engers, Amsterdam, voor_/46.45en/66.10.p.m. 

Perc. 12, Porlierkeien vanQuenastofLessines, 
10/16 c.M. en 10/24 C.M., Kloos & Van Limburgh, 
te Rotterdam, f 86 en f 136 p. m. 

Perc 13, Ben-Ahinkeien, 10/16 c.M. en 10/24 
C.M., E. Janssen, te Luik, f 66 cn ƒ 64 p, m. 

Perc 14, Niedermendiger Lavakeien, J . J. 
Kooijmans, Dordrecht, voor f 44.90 per mille. 

Perc. 16, Steenslag, V. Noorden & Schwerzel, 
te Rotterdam, voor f 4.35 p. stère. 

Perc. 16, Grove grint, A. II. lireijs, Kralingen, 
voor /' 1.41 per stère. 

Perc. 17, Grintzand, dezelfde, voor ƒ1.021/, 
per M' . 

Perc. 18, Eikenhout, A. v. Stolk & Zn., te 
Rotterdam, voor ƒ 3338.48 in massa. 

Perc. 19, Eiken roeden, J. Damen, te Koten, 
voor ƒ 32.95 per H*. 

Perc. 20, idem idem, dezelfde, voor f37.90 pM>. 
» 21. Grenenhout, W. S. v. d. Wetering 

& Co., te Rotterdam, voor ƒ 4764.16 in massa. 
Perc 22, Dennenhout, Eindhoven & Zn., te 

Zwolle, voor / 4079.10 in massa. 
Perc 23, Vuren delen, kruiplanken enz., de

zelfden, voor ;' 6467.90 in massa. 
Perc. 24, Noorsche bulsums, B. Loos & Zn., 

te Blokzijl, voor /' 840 in massa. 
Perc. 25, Gegoten-ijzeren straatsyphons met 

roosters, 345 KG., Ned. Stoombootmaatschappij, 
te Rotterdam, voor ƒ 18.98 per stuk. 

Perc 26, Gegoten-ijzeren straatsyphons met 
roosters, 185 KG., J. Zimmer & Zn., te Amster
dam, voor / 8.86 per stuk. 

Perc. 27, Gegoten-ijzeren berricbanden met 
geslagen-ijzeren deksels. Maats, ijzergieterij »de 
Prins v. Oranje", te 's-Hage, voor f 3.92'/, per 
stuk. 

Perc. 28, IJzer, Hoti & Co., te Rotterdam, voor 
ƒ 2681.90 in massa. 

's-Hage, 27 Dec,: de levering van twee meta
len brugpijlers (bestek no. 94) cn van den metalen 
bovenbouw van een brug van 3 x 30 M. (bestek 
no. 95), ten dienste der Staatsspoorwegen op 
Java. 
rf «aM bestek bestek 
Itmm no. 94 no. 96 
Ui. Enthoven & Co., 's-Hage, / 13,846 f 27,990 
Nicaise & Delcuve, La Louvière, 13,375 28,694 
Gebr. Stork & Co., Ilengeloo, 11,087 31,900 
La Metallurgique, Brussel, 14,145 29,500 
Soc Dyle & Bacalan, Parijs, 12,325 22,074 
J.'.Lcveque & Co., Herstal, 11,770 27,450 
Kon. fabr. van stoom-en andere 

werktuigen Amsterdam, 16,000 32,000 
Soc internationale, Braine le 

Comte, 12,460 25,980 
Soc. de Baume et Marpent, 

Haine St-Pièrre, 27,810 
Veuve Alphonsc Frederix, Luik, 24,600 
Soc. de Malines, Mechelen, 29,393 

De leveringen zijn gegund aan de minste in
schrijvers, resp. Gebr. Stork & Co., te Ilengeloo 
en de Soc. Dyle & Bacaian, te Parijs. 

'a-Hage, 28 Dec, onder beheer van het 
ministerie van waterst enz.: lo. de levering 
van 8615 M» ballaststeen voor de rijksrivierwerken 
op de Maas, in 2 perceelen (herbesteding). 

Perc. 1, ingek. 6 bilj., als: 
te Maesoyck, D. Jules, 

J. Hillen, 
G. Straatman, 
G. Smeets, 
J. Schenk, 
Raming 

j 23,522.26 
» Grave," » 22,800 
> Linne, » 22,770 
» Maeseyck, » 22,000 
» Maastricht, » 19,550 

» 17,250 
Perc. 2, ingek. 2 bilj., als: 

A. Geldens, te Nijmegen, ƒ 9500 
J. Hillen, » Grave, » 9360 

2o. het onderhouden van en de uitvoering van 
eenige werken aan het departement van justitie 
te 's-Hage, ged. '88, '89 en '90; ingekomen 8 
bilj., als: 
A. C. Paardekooper, te 's-Hage, / 6300 
H. v. Bergen Henegouwen, » idem » 6198 
M. Houtman en J. A. 

Houtman, » idem » 6720 
A. R. Rutgers, • idem » 5687 
J. Ph. Reeser Ez„ » idem • 6495 
J. Claus, » idem » 5339 
J. L. Werder Jz., » idem » 5300 
W. Franke, » idem » 5275 

8o. het onderhoud en herstel van de landsge
bouwen te 's-Hage, ged. '88; ingek. 10bilj., als: 
A. C. Paardekooper, te 's-Hage, ƒ 85,980 
H. Houtman en J. A. 

Houtman, » idem » 34,400 
J. L. Werder Jz., » idem » 34,310 
H. v. Bergen Hene

gouwen, » idem » 33,998 
A. NaterenB.de Baan, » idem » 33,990 
W. v. Leeuwen, » Hellevoetsluis, o 33,700 
Ph. Verbruggen, v Waddinksveen, » 32.287 
C. W. de Vos en A. 

B. de Vos, » 's-Hage, » 31,948 
Firma Wed. P. A. 

Ha veil i Jz.. » idem » 31,222 
C. W. de Vos en A. 

B. de Vos, » idem » 80,948 
Raming » 33,600 

Elat (Overbetuwe), 28 Dec: het onderhoud 
der gemeontegebouwen enz., in de dorpen Eist 
Lent en Elden, gemeente Eist, ged. '88, in 8 
perceelen en massa. 

Perc 1, Eist; ingek. 5 bilj., als: 
A. Brans. te Eist, ƒ 375 
J. H. Wassink, » idem » 349 
A. H. Hoorneman, » idem » 384 
J. v. Holten, » idem » 325 -
H. W. Kapel, • idem » 304.50 

Perc. 2, Lent; ingek. 6 bilj.. als: 
J. H. Wassink, te Eist, f 259 
A. H. Hoorneman, » idem t 249 
ü . Beckhuize, » Lent » 245 
J. v. Holten, » Eist, » 230 
H. W. Kapel, ï idem » 208 

Perc. 3, Elden; ingek. 4 bilj., als: 
A. H. Hoorneman, te Eist, / 280 
J. v. Holten, • idem » 246 
J. II. Wassink, » idem » 243 
H. W. Kapel, > idem > 199.60 

Massa, ingek. 2 bilj., als: 
H. W. Kapél, te Eist, ƒ 712 
W. Span, » idem » 709 

In beraad gehouden. 
'a-Hage, 28 Dec: het vergrooten en verbou

wen van het woonhuis Alexanderstraat 20, te 
's-Hage, onder beheer van den architect II. 
Wesstra Jr., aldaar; bij onderhandsche inschrij
ving aangenomen door H . v. Bergen Henegouwen, 
te 's-llage. voor f 9700. 

Vliaslngen, 28 Dec, voor rekening der ge
meente: lo. het onderhoud der gebouwen, 

havenwerken en schoolgebouwen; ingekomen 5 
bilj., als: 
P. Monjé, te Vlissingen, ƒ 5432 
C. Maters, » idem » 5300 
|). Bijl. » idem » 5234 
M. Bok, » idem » 4883 
P. A. v. Beer», o idem » 48O0 

2o. het onderhoud der kachels; ingekomen 4 
bilj., als: 
Gebr. Koppejan, Vlissingen, Afdeeling 1, ƒ 121.50 

» 2, » 119 
» 3, > 128 
» 4. ii 107 

D. Krug, idem i> 1, » 97.89 
> 2, » 114.40 
>i 3, » 119.38 
» 4, » 9447 

J. C. Kakenberg, idem o 1, n 110 
» 2, > 119 
> 8. i> 129 
» 4, > 102 

W. J. Born, idem » 1, » 88.40 
> 2, > 92 
» 8, » 911.60 
» 4, » 70 

So. straatwerk; ingek. 1 bilj.. van P.Tavenier, 
te Vlissingen, voor f 0.13 per M*. 

4o. vrachtrijden; ingek, 3 bilj, als: 
J. Poiipe, te Vlissingen, ƒ 13.1 i 
A. Walrave, ii idem » 12.53 
P. Huibregtsc, » idem » 12.22 

11 engel o (O), 29 Dec: het maken van een 
gebouw bevattende twee arbeiderswoningen voor 
G. Oldemcijer (plan A) en het maken van een 
dito gebouw voor G. ten Voorde (plan B) op een 
terrein, gelegen aan het Esterrein te Hengelo; 
ingek. 9 bilj., als: 

Plan Plan 
A B Massa 

J. Brummelhuis, Hengelo, ƒ 2834 ƒ 3147 ƒ 5983 
A. J. Wilmink, idem 2895 2700 5585 
L. P. Groothuis, idem 2950 2714 6550 
A. Groothengel, Borne, 2956 2724 5525 
II. Ensink. Hengelo, 2S7! 2529 5402 
A. II. M. Wesselink, idem 2870 2640 5450 
W. v. Leeuwen, idem 2790 2470 5200 
E. Redcmeijer, idem 2540 2040 4:i80 
G. Markslag, idem 2500 2032 4532 

Haarlem, 29 Dec, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: lo. het driejarig 
onderhoud der rijkszee- en havenwerken op het 
eiland Vlieland; ingek. 14 bilj., als: 

per jaar. 
C. Visser, Sliedrecht, J 36.i20 
M. Daalder. Terschelling, » 34.950 
M. L. Veenenbos, Brielle, » 3t,50il 
A. Bos, Helder, » 34 401 
L. A. v. Haaftcn, Sliedrecht, » 34,200 
Gebr. Klein, Helder, • 83,998 
J. P Noordijk, Cocksdorp, » 88981 
I. Kalis Kz, Sliedrecht, » 33.880 
W. Lammers, Cocksdorp, » 33,831 
G. Moorman, Helder, » 33,100 
D. Volker, Dordrecht, » 33.1110 
J. v. d. Plas, Hardinksveld, » 30,970 
C. Bos Az, Dordrecht, » 30,530 
T. Volker Cz, Sliedrecht, » 30.300 
Raming • 35,000 

2o. het leveren en plaatsen van meerpalen 
langs het Noord-Hollandsch kanaal; ingek. 10 
bilj, als: 
W. v. Straaten, Utrecht, ƒ 2780 
Gebr. Jansen, Nieuwediep, o 2670 
A. Bos, Helder, o 2520 
II, Sehni|t. Alkmaar, » 2520 
R. Kroon, Buiksloot, » 2500 
G. Honijk, Purmerend, > 2487 
J. Moorman, Helder, » 2410 
K. A. v. d. Berg, Zwolle, » 2369 
J. Oldenburg, Bergen, » 2230 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, > 2200 
Raming » 2556 

8o. het driejarig onderhoud en het uitvoeren 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan 
de werken, behoorende tot het Noordzeekanaal, 
in drie perceelen, 

Perc. I, ingek. 6 bilj., als: 
per jaar. 

M. Deutekom, Amsterdam, / 20,940 
C. J. Kalis Jz, IJmuiden, » 20,939 
G. D. v. Doorn, Amsterdam, » 19,893 
A. Volker Lz , Sliedrecht, en P. A, Bos, 

Gorichem, » 18,750 
L. Kok. IJmuiden, » 18.700 
Raming » 21,120 

Perc. 2, ingek, 17 bilj, alsi 
per jaar. 

A. Vos Rz, Amsterdam, ƒ 16,800 
P. Duinker, idem » 16.612 
L. Pott, Buiksloot, » 15,900 
J . v. Houwelingen, Amsterdam, « 15,760 
W. Ambachtsheer, Nieuweramstel, » 16,500 

P. v. Essen, Halfweg, ƒ 15,487 
C. Geijls, Westzaar, • 15,470 
C. Boutei-se, Amsterdam, » 15,371 
M. Deutekom, idem • 15,225 
C. J Kalis Jz, IJmuiden, » 14,887 
C. Bos Az, Dordrecht, » 14,690 
C. Bos, Haarlemmermeer, • 14,500 
B. de Waerd Nieuwenhoorn, » 14,600 
C. v. Boven, Nieuweramstel, » 14.450 
A. Prins Thz„ Sliedrecht, » 14.280 
II. Schuijt. Alkmaar, > 13,900 
L. Kok, 'IJmuiden, > 13,540 
Raming » 14,887 

Perc 3, ingek. 8 bilj, als: 
per jaar. 

W. Grove, Buiksloot, ƒ 14,900 
L. Pott, idem » 14,800 
R. Kroon. idem » 14,600 
J. J. Bekker, Amsterdam, » 14,400 
C. Bos Az, Dordrecht, » 14,200 
C. Bos, Haarlemmermeer, » 14,000 
L. Kok, Minuiden, » 13,900 
II. Verinolen, Weesp, » 12,690 
Raming » 14,224 

Het biljet van J. Draak, Nicuwendam, was 
van onwaarde. 

4o. het wegruimen van een wrak in de Zuider
zee: ingekomen 4 bilj., als: 
.1. Mantel, Kokhuizen', / 1270 
II. K. Kaat, Hoorn, » 960 
A. v. d. Tak, Goedereede, » 843 
J. v. d. Wal, Harlingen, » 797 

Zaandam. 29 Dcc, voor rekening der ge
meente: lo. het dempen cn rioleeren van de 
sloot ten westen der Gedempte gracht; ingek, 
12 bilj, als: 

met zand met grond 
(5. Schalk, Buiksloot. ƒ 11,822 
L. v. Zon. Piirinerend, 9,896 
C. Bos, Haarlemmermeer, 9,647 
P. Vens. Zaandam, 9,400 ƒ 8,900 
A. J. Schouten, Gouda, 8,497 7,462 
G. Schone, Amsterdam, 8.133 
K. v. Leeuwen Cz., Zaandam, 7.866 
.1. dc Vries, Purmerend, 7,614 7,600 
Jac. Poot, Amsterdam, 7.434 7,000 
A. Zonneveld, Haarlem, 7.365 6,478 
.1. Leguit Jr.. Zaandam, fi.938 10,000 
C. Kakes, idem 6,300 6,525 

go. het maken van een trottoir langs het ge
meentehuis; ingek, 7 bilj, als: 
P. Vens, Zaandam, f 1625 
L. v. Zon. Purmerend, » 1598 
L. Leguit Jr , Zaandam, > 1593 
J. II. Jutte, idem • 1580 
C. Bos, Haarlemmermeer, » 1578 
R. Kuijt, Purmerend, » 1485 
C. v. Shiest, Nieuweramstel, » 1273 

So. het i aken eener nieuwe brug over de 
Parallelvaart in het Kattegat; ingek. 4 bilj,als: 
J. Kat Kz, tc Zaandam, f 820 
A. Brugman, » idem » 685 
C. Kakes, » idem » 599 
J. Leguit Jr., » idem » 594 

4o. liet onderhoud der straat, en grintwegen; 
ingek. 8 bilj, als: 
C. Bos, Haarlemmermeer, ƒ 9341 
D. Verlaan tb Zn., Zaandam, » 9265 
G. Sol, idem > 9025 
J. Ootcs, Wognum, > 8900 
C. v. d. Hulst, Sloten, > 8800 
J, de Vries, Purmerend, » 8250 
Jac. Poot Amsterdam, » 8100 
P. Vens, Zaandam, » 7782 

5o. liet onderhoud der drie gemeentesluizen; 
ingek. 3 bilj, als: 
C. Kakes, te Zaandam, f 1660 
D. Verlaan & Zn, i idem » 1462 
A. Brugman. • idem » 1296 

6o. het onderhoud der kachels in gemeente-
gebouwen ; ingek. 5 bilj., als: 
A. Cos, te Zaandam, f 345 
A. II. Oostmcijer, » idem » 362.10 
.1. v. Aken, n idem t 315 
,1. W Kleij, » idem » 294 
V. Bosman, » idem » 287.50 

7o. de levering van eenige houtwaren; ingek. 
5 bilj, als: 
II. v. d. Stadt Cz, te Zaandam, ƒ 874.99» 
K. en (1. Gras j idem • 858 
Wed.S. Kamphuijs ,t Zn,» idem » 799 
Schiiddebooin en Mijs-

herg, » idem » 767.28 
N. Francken Az, » idem » 730 

Alles gegund. 
Arnliem, 30 Dec, voor rekening der gemeente: 

lo. het onderhouden van en het verrichten van 
eenige vernieuwingen aan verschillende gemeente
werken gedurende 1888; ingek. 5 bilj, als: 

J. de Ruyter, ƒ 6805 
W. II. dè Haan, » 5300 
J. P. Welsing, t 6142 
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M. P. Vale, f 6118 
G. J. Lucassen en Koenders, » 486S 
Gegund. 

2o. het onderhouden van de plantsoenen der 
gemeente en het verrichten van eenige andere 
werkzaamheden gedurende '88: ingek. 2 bilj., als: 

W. H. de Haan, ƒ11,111 
M. P. Vale, a 9,467 
Gegund. 

So. net onderhouden van en het verrichten van 
eenige verdere werkzaamheden aan verschillende 
gemeentegebouwen en inrichtingen gedurende 
'88; ingekomen 2 bilj., als: 

J. de Ruyter, ƒ 8168 
G. J. Lucassen en Koenders, a 4788 
In beraad gehouden. 

'a-Hage, 30 Dec: het bouwen van 52 woon-
huisjes voor de aVan-Ostade-stichting", onder 
beheer van den architect W. li. v. Lielland; 
ingek. 18 bilj, als: 
Ph. Verbrugge, Waddinksveen, / 128 700 
Corn. IJsvogel. Aarlanderveen, a 124,843 
N. Perquin & Zn, Rotterdam, a 121,800 
J . A. de Hont & Struiken, Nijmegen 

en Utrecht, > 120,000 
J. C. Mook, 's-Hage, a 118.250 
J. L. Werdes Jr., 's-Hage, ,, 118,050 
W. P. Teeuwissen, 's-llage, » 116,800 
W. v. Leeuwen, Ilellevoetsluis, a 114,782 
A. de Haan, Rotterdam, » 113,785 
W. Zonnevelt, Kralingcn, » 113,240 
B. Krijnen. Groningen, » 112,700 
J. Slenters, Haarlem, » 109.000 
A. Roest, 's-Hage, > 108,000 
A. Korteweg, 's-Hage, > 107,800 
A. C'hr. Paardekoopcr, 's-Hage, » 103.500 
C. J. v. Tusschenbroek, Rotterdam, » 103,400 
C. F. Barel, Zevenbergen, » 99.576 
Jac. Vos, 's-Hage, i 98,600 
P. C. Quist, 's-llage, » 97,600 

'••Hage, 80 Dec: lo. het bouwen van wonin
gen rnet magazijn nabij de uitwatering aan zee, 
ten dienste van de waterverversching dezer ge
meente; minste inschrijver W. van Leeuwen, te' 
Hellevoetsluis. voor ƒ 16,485. 

2o. het onderhoud openbare pompen, ged. 88; 
minste insehr. J. Claus, te 's-Hage, voor ƒ 1045. 

Arnhem, 30 Dec, onder beheer van het 
ministerie van waterst. enz.: het vierjarig onder- , 
houd en de uitvoering van vernieuwingen cn 
herstellingen aan rijks-groote wegen, in de prov. 
Gelderland, in 19 perceelen. 

Perc. 1, ingek. 2 bilj, als: per jaar. 
W. v. d. Koog, te Amersfoort, / 7719 
H. Mouw Jz, • Apeldoorn, > 7589 
Raming > 8445 

Perc. 2, ingek. 1 bilj. van II. J. Buitenhuis, te 
Nunspeet, voor ƒ 9,440 per jaar. 
Raming » 10,640 » > ' 

Perc. 3, ingek. 4 bilj, als: i 
per jaar. 

W. v. d. Koog, te Amersfoort, ƒ 10,320 
H. J . Buitenhuis, a Nunspeet, • 10,130 
C. Wegerif, » Apeldoorn, a 9,862 
H. Mouw Pzn, > idem a 9,676 
Raming » 11,135 

Perc. 4, ingek. 5 bilj, als: 
per jaar.! 

H. Peteri Cz, te Deventer, ƒ 55981 
G. Haijtink, • Zutfen, a 6586 | 
J. v. tssen, a Apeldoorn, • 6544 • 
G. J. Groot, » Sint-Anna, > 6490 
C. Wegerif, ï Apeldoorn, a 5293 
Raming » 589C 

Perc. 5, ingek. 8 bilj, als: 
per jaar 

C. Wegerif, te Apeldoorn, ƒ 6782 
J. v. Essen, > idem a 6738 
H. Haijtink, > Zutfen, a 5646 
Raming • 5925 

Perc. 6, ingekomen 4 bilj, als: 
per jaar. 

J. H. Weenink, te Groenloo, ƒ 4990 
H. Haijtink. • Zutfen, > 4661 
G. J. (':.nIIiggelt & Zn, • Brummen, a 4560 
J. C Caruiiggelt, a idem » 4200 
Raming a 5110 

Perc. 7, ingek. 4 bilj, als: 
per jaar. 

G. Peteri Cz, te Deventer, f 6492 
H. Haijtink, > Zutfen, » 6460 
J. H. Weenink, > Groenloo, a 62.12 
G. C. Carmiggelt&Zn., a Brummen, > 6150 
Raming • 6750 

Perc. 8, ingek. 1 biljet van H. Haijtink, te 
Zuttën, voor J 5689 per jaar. 
Raming > 6820 » • 

Perc 9, ingek. 6 bilj, als: per jaar. 
H. Haijtink, te Zutfen, ƒ 16,768 
H. J. te Siepe, > Winterswijk, > 16.3,0 
C. Haar, » idem > 16,240 
J. H. Weenink, i Groenloo, » 16,518 

J' G. Huisman, te Nijmegen, f 15,390 
Raming » 16,930 

Perc. 10, ingekomen 3 bilj, als: 
per jaar. 

H. Haijtink, te Zutfen, / 14,538 
II. J. te Siepe, » Winterswijk, > 14,490 
A. Terwindt, » West panne r jen, • 13300 
Raming » 15 220 

Perc. 11, 2 bilj. van onwaarde. Raming ƒ 7800 
per jaar. 

Perc. 12, geen bilj. Raming ƒ 3075 per jaar. 
» 13, idem » » 7090 a » 
» 14, idem > > 8490 > a 

Perc. 16, ingekomen 5 bilj, als: 
per jaar. 

J. H. v. Ilezewijk, te Lobit, ƒ 4688 
J. 11. Hoijinck, > Pannerden, a 4496 
.1. E. M. Terwindt, » Westervoort, » 4475 
.1. W. Janssen, a Arnhem, » 4288 
G. .1. Groot, > Sint-Anna, i 4080 
Raming a 4941 

Bovendien 1 bilj. van onwaarde. 
Perc. 16; ingek. 8 hilj, als: 

per jaar 
J. E. M. Terwindt, te Westervoort, ƒ 6975 
G. W. v. Hezewijk, a Nijmegen, a 5948 
J. II. Hoyinck, a Pannerden, a 5898 
J. B. Beyer, a Eist, > 5637 
VV. v. Oss, ' » Nijmegen, » 6478 
G. -I. Groot, a Sint-Anna, » 6475 
G. W. v. Hattum, » Tuil, a 5400 
D. W. Bloem, > VVeurt, > 5193 
Raming > 6428 

Perc. 17; ingek. 4 bilj, als: 
per jaar 

J. v. Vuuren, te Zaltbommel, ƒ 8780 
A. W. Groot, > Hintham (N.-Brabant), » 8578 
J. v. Vlugt Jr, . Dordrecht, > 8360 
P. VV. v. Hattum, • Tuil, > 6222 
Raming » 9029 

Perc. 18, ingek. 5 bilj, als: 
per jaar. 

G. .'. Groot, te Sint-Anna, ƒ 2700 
J. M. v. Gasselt, a Venloo, > 2476 
W. v. fjse, > Nijmegen, » 2384 
G. VV. v. Ilezewijk, a idem > 2343 
G. Thoonsen, a Mook, > 2274 
Raming » 2835 

Perc. 19, ingek. 6 bilj, als: 
per jaar. 

J. v. Haren, te Nederasselt, ƒ 2260 
G. J. Groot, s Sint-Anna, > 2190 
J. M. v. Gasselt, » Venloo, > 2076 
G. Thoonsen, a Mook, » 1994 
O. W. v. Ilezewijk, • Nijmegen, • 1993 
W. v. Oss, > idem > 1899 
Raming > 2345 

Massa's van de perceelen 1 en 2; ingek. 8 
bilj, als: 
P. Heil, te Zwolle, ƒ 18,999 
VV. H. de Haan, » Elden, » 17,488 
M. v. Wijck, > Renkum, » 16,785 
Raming a 19,055 

Perceelen 4 en 6; ingek. 3 bilj, als: 
W. Arntz, te Millingcn, ƒ 11,700 
H. v. Haaren, » Apeldoorn, a 11,292 
J. v. Essen, • idem » 11,184 
Raming » 11,816 

Perc. 6 en 10; ingek. 3 bilj, als: 
W. Arntz, te Millingen, ƒ 19,000 
J. H. Weenink, a Groenlo, » 18,150 
W. H. de Haan, » Elden, • 17,840 
Raming a 20,330 

Perc. 7 en 9; ingek. 1 bilj., van A. Terwindt, 
te West Pannerden, ƒ 21,650 

Raming t 23,680 
Perc. 11 en 12; ingek. 1 bilj, sis: 

J. v. d. Vlugt Jr. te Dordrecht, ƒ 9,970 
Raming > 10,875 

Perc. 13 en 14; ingek. 1 bilj, van J. v. d. 
Vlugt Jr , te Dordrecht, ƒ 14,160 

Raming > 16,580 
Perc. 15 en 18; ingek. 5 bilj, als: 

J. E. M. Terwindt, te Westervoort, ƒ 10,376 
J. II. Hoyinck, a Pannerden, > 10,294 
J. v. d. Vlugt Jr., > Dordrecht, » 9,980 
G. 11. v. d. Heyden, » Arnhem, > 9,878 
G. J. Groot, > Sint-Anna, > 9,475 
Raming i 11,309 

Perceelen 16 en 17; ingek. 2 bib., als: 
P. W. v. Hattum, te Tuil, ƒ 13,500 
J. G. Huisman, a Nijmegen, » 13,460 
Raming a 15567 

Perceelen 18 en 19; ingek 3 bilj., als: 
J. H. Hoyinck, te Pannerden, f 4788 
J. de Haan, a Arnhem, > 4489 
G. J. Groot, t Sint-Anna, s 4078 
Raming > 5180 

Minste inschrijvers zijn dus: 
W. Arntz, Millingen, der perceelen 1, 

2, 6, 7 en 10 voor f 89,480 

P. Heil, Zwolle, der perceelen 8, 4, 5 
en 8 voor ƒ 24,587 

J. G. Huisman, Nijmegen, van perceel 
9 voor » 16,390 

W. Arntz, Millingen, der perceelen 11, 
12, 13 en 14 voor » 23,680 

G. J. Groot, Sint-Anna, van perceel 15 
voor a 4,080 

D. W. Bloem, Weurt, van perc. 16 voor > 5,198 
P. W. v. Hattum, Tuil, van perc. 17 voor » 8,222 
G. J. Groot, Sint-Anna, der perceelen 

18 cn 19 voor > 4,078 

N.B. Bij het afdrukken van dit blad ontvangen 
wij den volledigen alloop der inschrijvingen naar 
de levering van bouwmaterialen te Rotterdam, 
die in het volgend nommer opgenomen zal 
worden. 
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